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RADA PEDAGOGICZNA POŚWIĘCONA TEMATYCE PROJEKTU 

W ramach realizacji projektu Dyrektor Przedszkola zwołał nadzwyczajną radę 

pedagogiczną, poświęconą w całości strategii realizacji projektu.  

Podczas rady rozdzielono zadania oraz określono czas ich realizacji.  



WYCIECZKA TERENOWA 
STACJA UZDATNIANIA WODY W REDZIE - PEWIK 

Po uzgodnieniu terminu zostaliśmy zaproszeni przez Dyrekcję Pewik Gdynia na zajęcia oraz 

zapoznanie się z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Redzie. W zajęciach uczestniczyło 

30 naszych podopiecznych. 





PRZEDSTAWIENIE  

Grupa „starszaków - Puchatków”,  wystawiła przedstawienie dla całego przedszkola o podwójnej 

tematyce, tj. o znaczeniu wody w życiu człowieka oraz o skutkach zanieczyszczenia jej, w tym 

spalaniu śmieci w przydomowych piecach.   





SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI 

Cztery grupy przedszkolne brały udział w zajęciach 

pokazowych poprowadzonych przez płetwonurka 

Marynarki Wojennej.  



Głównym nurtem który przewijał się podczas 

zajęć, było usuwanie nieczystości stałych z dna 

zbiorników wodnych, morza, jeziora, rzeki. 



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 

Sporym powodzeniem zakończył się heppening na ulicach 

miasta Wejherowa. 58 przedszkolaków przemaszerowało, 

unosząc nad głowami plakaty i transparenty o tematyce 

ochrony wód. A napotkanym ludziom wręczali tematyczne, 

własnoręcznie wykonane ulotki. 





Ulotki wręczali także rodzicom 

przychodzącym do przedszkola. 



ULOTKI PRZYGOTOWANE DLA 
RODZICÓW I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 





QUIZ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 

Grupa „średniaków – Krasnoludków”, wzięła 

aktywny udział w quizie. Do udziału mogły 

przystąpić tylko te dzieci które w tym dniu ubrane 

były na niebiesko – w kolorze wody. Ubrane były 
wszystkie  



KONKURS NA TERENIE PLACÓWKI  
„WODNE UROKI W FOTOGRAFI MIASTA WEJHEROWA I JEGO OKOLIC” 

Wszelki oczekiwanie, oczywiście w sensie 

pozytywnym przeszedł rodzinny konkurs 

fotograficzny. 



W Wejherowie jak i na jego 

obrzeżach występuje sporo 

akwenów wodnych, nie 

pozbawionych uroku. I one to 

zostały na trwałe 

upamiętnione poprzez 

wspomniany konkurs w którym 

udział wzięło 12 

przedszkolnych rodzin. 





Ze względu na urokliwość zdjęć przysłanych na konkurs postanowiliśmy 

zorganizować ich publiczny pokaz i wręczyć nagrody wszystkim jego uczestnikom.  



GAZETKA 

W przedmiocie gazetek ich autorzy postanowili 

wprowadzać pewne innowacje. I Tak obok tradycyjnych 

gazetek ściennych, dwadzieścioro najstarszych 

przedszkolaków stworzyło „gazetkę przestrzenną”. Oto 

prezentacja dwóch gazetek ściennych z ich autorami. 



A tak oto prezentuje się „gazetka przestrzenna”. 



ZADANIA WŁASNE 

 KONKURS MIEDZYPRZEDSZKOLNY  
    DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z WEJHEROWSKICH PRZEDSZKOLI 

W ramach zadań własnych, zaprosiliśmy 

wszystkie wejherowskie przedszkola do 

udziału w konkursie plastycznym pt. 

„Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę” 



Napłynęło przeszło 40 prac, z czego wyróżniono 19, nagradzając ich 

autorów podczas specjalnej gali. 



 ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

 ILE WODY JEST NA ŚWIECIE/ WŁAŚCIWOŚCI WODY 

W ramach działań 

własnych dla czterech grup 

przedszkolnych 

zorganizowana i 

przeprowadzono 7 zajęć 

edukacyjnych. 



 SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE? 



 BUDUJEMY STUDNIE / MINI OCZYSZCZALNIE 





 JAK OSZCZĘDZAMY WODĘ? 



 RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ WODY 



 DOŚWIADCZENIA 



 ZAJĘCIA I ZWIEDZANIE SPÓŁKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „SWARZEWO” 

O tym jak ważną rolę w ochronie środowiska odbywają oczyszczalnie ścieków 

naocznie mogły przekonać się „starszaki – Smerfy”, podczas zajęć na terenie 

Spółki Wodno- Ściekowej w Swarzewie. 





 OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WODY 

Jak co roku tak i w roku bieżącym – 22 marca w 

naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień 

Wody, organizując gry i zabawy dla wszystkich dzieci. 

Niektóre z konkursów były przygotowane przez dzieci 

wspólnie z rodzicami poprzedniego wieczora w domu. 





 ZAJĘCIA W NARODOWYM MUZEUM MORSKI W GDAŃSKU 
pt. „Eko stwory” 

Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się, jak długo 

rozkładają się w morzu śmieci i jak należy je prawidłowo 

segregować. Wspólnie z edukatorem zastanawiały się, 

dlaczego śmieci w morzu przeszkadzają jego 

mieszkańcom i co trzeba zrobić, żeby ich nie przybywało. 



 Na wystawie "Łodzie ludów świata" dzieci szukały 

obiektów zbudowanych z łatwo lub trudno 

rozkładających się materiałów. Na zakończenie 

zajęć stworzyły własnego kolorowego "śmieciowego" 

stworka. 

W zajęciach wzięły udział 3 grupy przedszkolne. 



 ZAJĘCIA EDUKACYJNE W BŁEKITNEJ SZKOLE - HEL 



„Błękitna Szkoła” na Helu była 

jednym z naszych celów, aby 

uzmysłowić dzieciom jaki wpływ 

na morską florę i faunę mają 

wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczenia. 



KÓŁKO EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZE 

Nasze przedszkole ma charakter głęboko 

ekologiczny, dla podkreślenia tego faktu przez cały 

rok przedszkolny najstarsza grupa dzieci bierze udział 

w zajęcia kółka ekologiczno-przyrodniczego. 



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 materiały Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

 materiały edukacyjne Pewik Gdynia 

 materiały edukacyjne „Błękitnej Szkoły” Hel 

 materiały edukacyjne Kubusiowi Przyjaciele Natury 

 pakiet edukacyjny dla nauczycieli i nauczycielek „H2♥” 

 pakiet edukacyjny „Woda, Powietrze, Ziemia, Ogień”; broszura „Woda”; 

Elżbieta Gierek, Iwona Zając  

 czasopismo „minilo&aniela 

 Internet 

 opracowania własne 

 

 


