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NASZE ZADANIA 

1. RADA PEDAGOGICZNA  poświęcona tematyce projektu odbyła 
się  28.08.2016r. . Koordynator projektu zapoznała pracowników 
przedszkola z tematem oraz zadaniami obejmującymi realizację projektu 
oraz sposób realizacji poszczególnych zadań w ciągu roku szkolnego.  

2. W każdy piątek odbywają się w naszym przedszkolu tzw. Małe rady 
Szkoleniowe podczas których na bieżąco omawiane były sposoby 
realizacji projektu, wymieniałyśmy się doświadczeniami oraz materiałami 
dydaktycznymi.  

3. We wrześniu podczas zebrań rodzice zostali poinformowani o tematyce 
projektu oraz sposobach jego realizacji. Rodzice zostali zaproszeni do 
aktywnego włączenia się w działania  na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Na tablicach ogłoszeń przy salach przedszkolnych na bieżąco 
pojawiały się informacje dla rodziców na temat realizacji projektu. 



WYCIECZKA TERENOWA 

• 20.09.2016  i 22 .04.2017 wszystkie grupy w naszym przedszkolu wzięły 
udział w akcji "Sprzątanie świata" organizowaną przez Urząd Miasta 
Rumia. Nasze przedszkolaki jak co roku spacerowały ulicami miasta w 
poszukiwaniu tzw. dzikich wysypisk. Akcja ma celu uwrażliwienie dzieci 
na  konieczność dbania o nasze wspólne dobro jakim jest piękno 
otaczającej przyrody.  

• Po powrocie z wycieczki starsze grupy przeprowadzały doświadczenie  pt. 
"Czy  śmieci i dzikie wysypiska mogą zanieczyścić wodę?" 

     Omówiono z dziećmi obieg wody w przyrodzie.  

• W styczniu  wycieczka ulicami miasta  zaowocowała doświadczeniem 
"Dlaczego śnieg jest brudny?" 

 



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 

•  Ulotki otrzymane od Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” w Gdyni wystawione są w holu przedszkolnym przez cały 
rok szkolny i są do dyspozycji rodziców i osób odwiedzających 
przedszkole.  

• W listopadzie i w  marcu  odbyły się akcje plakatowe  dotyczące 
zrównoważonej gospodarki oraz ochrony zasobów wodnych. Plakaty 
wykonane zostały przez dzieci. W akcji wzięły udział grupy Rumianki, 
Wesołe Jeżyki, Mądre Sowy, Biedronki, Żabki i Kubusie. 



Wesołe Jeżyki dbają o wodę  
i całą przyrodę! 



W grupie Kubusie w ramach akcji "Jestem mistrzem 
upcyklingu"  dzieci przez cały tydzień do zabawy wykorzystywały 
jedynie  ekologiczne, samodzielnie wykonane zabawki. 



21. 04 z okazji Dnia Ziemi dzieci z grupy 
Mądre Sowy wykonały odznaki strażnika 
przyrody.  



Woda i zmiany klimatyczne „ Oszczędzanie/racjonalne 
zużycie wody” 

 
Dzieci  poznały proste sposoby na oszczędzanie wody w domu, 
wiedzą jak racjonalnie zużywać wodę i rozumieją potrzebę 
zakręcania wody i dokładne zakręcanie kranu po myciu. Na 
zakończenie zajęć dzieci zagrały w grę edukacyjną „Oszczędzaj 
wodę”. 



MIĘDZY PRZEDSZKOLNY TURNIEJ 
EKOLOGICZNY 

• Konkurs ekologiczny odbył się w dwóch etapach. W konkursie wzięły udział 
dzieci z  pięciu rumskich przedszkoli. Pierwszy etap polegał na 
przygotowaniu w ramach zajęć plakatu pod hasłem: "WODA- WAŻNA JEST 
KAŻDA KROPLA" 

 

Następnie 25.11.2016 w naszym przedszkolu zorganizowana została wystawa 
prac wraz z omówieniem poszczególnych zagadnień. 

każda grupa wypowiadała się na temat dlaczego woda jest ważna dla Życia.   

Następnie zaprezentowane zostało przedstawienie teatralne przygotowane 
przez dzieci z grupy Wesołe Jeżyki. 



JESTEM MISTRZEM UPCYKLINGU 

Zarówno nauczycielki jak i rodzice mieli wiele 
ciekawych pomysłów na to, w jaki sposób 
ponownie można wykorzystać zużyte przedmioty 
i w ten sposób dać im "drugie życie 



NIE PAL ŚMIECI W PIECU DOMOWYM 

W grudniu w  naszym przedszkolu odbyła się akcja 
ulotkowa i informacyjna na temat szkodliwości 
spalania śmieci w piecach domowych. Zarówno 
dzieci jak i rodzice chętnie włączyli się do akcji i 
przekazywali informacje i ulotki swoim bliskim, 
sąsiadom, znajomym. 



EKOLOGICZNA WIOSNA RADOSNA 

• 21. 03.2017 z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbyła się akcja 
plakatowa pod hasłem "Chroń wodę i cała przyrodę". Nasze 
przedszkolaki spacerowały ulicami miasta śpiewając i wykrzykując 
hasła związane z ekologicznym stylem życia 

• W kwietniu odbył się konkurs plastyczny organizowany przez 
przedszkole "Wioska Smerfów którego celem było wykonanie pracy 
plastycznej przestrzennej z wykorzystaniem surowców wtórnych pt. 
"Ekologiczna Wiosna| W konkursie wzięły udział grupy: Rumianki, 
Wesołe Jeżyki i Mądre Sowy. 



DZIEŃ Z PIOSENKA EKOLOGICZNĄ 

21.04 2017, odbyła się imprezy przedszkolna pod 
hasłem "Ekologiczna Wiosna radosna"  w oparciu 
o żywioły.  

W imprezie wzięły udział grupy Biedronki i Wesołe 
Jeżyki. 



W naszym przedszkolu dzieci aktywnie brały 
udział w segregacji odpadów. 

•Dzieci zbierały baterie, nakrętki i makulaturę. 



KONKURS PLASTYCZNY "EKOCHOINKA" 

• Zadanie polegało na wykonaniu choinki udekorowanej ozdobami 
wykonanymi z odpadów. W Konkursie wzięło udział 5 grup z naszego 
przedszkola. Organizatorem konkursu jest Fundacja Korporacyjna 
Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl w Warszawie 



W ramach projektu  "Lider 
Lokalnej Ekologii" dzieci z 
grupy "KRASNOLUDKI" (2,5-3 
letnich) wzięły udział w 
konkursie plastycznym pt. 
"Woda - ważna jest każda 
kropla". Zostały 
przeprowadzone również 
zajęcia na temat oszczędzania 
wody podczas mycia zębów. 
Dzieci z tej grupy przez cały 
okres uczęszczania do 
przedszkola przynoszą 
plastikowe nakrętki. 



KONKURS PLASTYCZNY JESTEM MISTRZEM 
UPCYKLINGU  

• W konkursie wzięły udział cztery grupy  przedszkolne: Wesołe Jeżyki, 
Rumianki, Mądre Sowy i Kubusie. Organizatorem konkursu jest 
Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni. W holu 
przedszkolnym zorganizowana została wystawa  prac wykonanych 
przez dzieci. 

• Udział w konkursie poprzedzony został cyklem zajęć na temat  

możliwości ponownego wykorzystania zużytych produktów 

 





SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE? 

• W grupie Wesołe Jeżyki przeprowadzone zostały zabawy 
badawcze  pod hasłem "Skąd się bierze woda w kranie?". Dzieci 
poznały sposób funkcjonowania stacji uzdatniania wody. Poznały 
sposoby oczyszczania wody.  



ZESTAWIENIE LICZBY DZIECI BIORĄCYCH 
UDZIAŁ W PROJEKCIE: 

• GRUPA KRASNOLUDKI 25 dzieci 

• GRUPA BIEDRONKI 30 dzieci 

• GRUPA WESOŁE JEZYKI 29 dzieci 

• GRUPA RUMIANKI 25 dzieci 

• GRUPA SMERFY 25 dzieci 

• GRUPA KUBUSIE 28 dzieci 

• GRUPA MĄDRE SOWY 28 dzieci 

• GRUPA ŻABKI 30 dzieci 



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

• Materiały przekazane przez KZG Dolina Redy i Chylonki w Gdyni- 
ulotki, książeczki, kolorowanki dla dzieci, gry edukacyjne, filmy 
edukacyjne dostępne na stronie Związku www.kzg.pl 

 


