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Przystępując do realizacji projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej 

Ekologii” udział w projekcie został uwzględniony w Rocznym 

Planie Pracy Przedszkola nr 44 na rok szkolny 2016/17. 

Na Radzie Pedagogicznej nauczycielki zostały zapoznane             

z projektem edukacyjnym i Rocznym Planem Pracy. 

 



Spotkanie z rodzicami - prezentacja multimedialna ukazująca 

wodę jako niezbędny element życia na ziemi. Uświadomienie  

konieczność jej ochrony. 



Zajęcia z dziećmi i rodzicami – przygotowanie ulotek związanych z 

ochroną wody. Układanie haseł metodą burzy mózgów. 



Wycieczka terenowa nad rzekę Kaczą. 

Dzieci obserwowały rzekę, jej walory przyrodnicze i rekreacyjne. 

Miały okazję w naturze przybliżyć sobie tematykę związaną           

z    obiegiem wody w przyrodzie i jej zanieczyszczeniem.                 

Została pobrana woda w celu zbadania jej czystości. 



Jedna z grup przygotowała przedstawienie                                       

pt. „O tym jak do pięknej rzeki człowiek wpuścił brudne ścieki”,  

które zaprezentowała koleżankom i kolegom z przedszkola. 

Tematyka nawiązywała do zanieczyszczenia wody przez 

niewłaściwe działania człowieka i ich wpływ na życie zwierząt. 



Przedstawienie dzieci zaprezentowały również rodzicom. 



Podczas potkania ze specjalistą, pracownikiem Uniwersytetu 

Gdańskiego, dzieci poznały właściwości wody. 



Akcja ulotkowa na terenie osiedla Karwiny wśród mieszkańców  

i na terenie wybranych sklepów. 



Zorganizowanie międzynarodowego konkursu plastycznego   

„Bałtyk tęczą malowany”,  

którego celem jest zwrócenie uwagi na piękno i walory rekreacyjne 

Bałtyku oraz jego ochronę. 



Gazetka dla rodziców zwracająca uwagę na ogólny problem  

z gospodarowaniem wodą. 



Pierwsze zajęcia realizowane w ramach projektu miały  

przede wszystkim  wprowadzić dzieci w tematykę związaną  

z segregacją odpadów… 



...i zanieczyszczeniem powietrza. 

Dzieci poznały skutki  spalania  odpadów na przykładzie  

opowiadania „O kominie, który przestał dymić” i podczas 

doświadczeń ze spalaniem. 



We wszystkich grupach zostały założone kąciki ekologiczne, w 

których przede wszystkim dzieci uczyły  się segregacji odpadów z 

podziałem na szkło, plastik i makulaturę. 



Zajęcia edukacyjne obejmowały różnorodną tematykę  

związaną z wodą. 

● Dzieci poznały obieg wody w przyrodzie,  

jej wpływ na życie na naszej planecie. 

● Wyrabiały nawyk dbania o środowisko naturalne  

i oszczędne gospodarowanie wodą. 

●   Zapoznały się ze skutkami zanieczyszczenia wody. 

● Przeprowadzały doświadczenia z wodą, takie jak: 

parowanie, oczyszczanie, różne stany skupienia,   

wpływ wody na rośliny. 

● Dzieci przyswajały tematykę związaną z wodą również  

poprzez oglądanie filmów edukacyjnych  

i prezentacji multimedialnych. 

 



  



Doświadczenia z wodą 



● Filmy edukacyjne 

i prezentacje 

multimedialne. 



 Wszędzie jest woda – soki z warzyw i owoców. 

Dzieci mogły przekonać się, że nawet w twardej jarzynie znajduje 

się woda. 



Wycieczka do Akwarium w Gdyni. 

Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych podczas których 

poznały florę i faunę Bałtyku. 



Podczas zwiedzania Akwarium szczególną uwagę dzieci zwróciła 

tablica prezentująca piękno nadmorskiego krajobrazu. Druga 

tablica ukazywała skutki dewastacyjnej działalności człowieka.   

Prezentacje te wywołały ogromne zainteresowanie dzieci  

i przyczyniły się do dyskusji na temat ochrony przyrody. 



W każdej sali zostały zorganizowane kąciki morskie, które 

przybliżały dzieciom nasz region związany z Bałtykiem i jeziorami. 

Wszędzie funkcjonowały też kąciki przyrody, w których były 

prowadzone hodowle roślin i obserwacje wpływu wody na rośliny. 

Kąciki badawcze umożliwiały samodzielne eksperymentowanie  

z wodą. 



Jak co roku dzieci z przedszkola witały nadejście wiosny 

„topieniem” Marzanny.  Szanując przyrodę nie zaśmiecaliśmy wody 

odpadami. Marzanna była symbolicznie maczana w rzece, a kukła 

wykonana z materiałów odpadowych. 



Wycieczka na Hel do Fokarium. 

Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych, gdzie poznały 

specyfikę Bałtyku - jego mieszkańców, ryby słodkowodne i 

morskie... 



...a także ssaki morskie, do których należą foki i morświny. 



Dzieci dowiedziały się jak reagować, gdy spotkają ssaka 

morskiego na brzegu morza. 



Poznały również zagrożenia dla zwierząt morskich związane               

z działalnością człowieka. 



Dzieci miały okazję podziwiać panoramę Półwyspu Helskiego. 

W Muzeum Rybołówstwa zapoznały się z ciężką pracą rybaków. 



Została opracowana ankieta dotycząca działalności 

ekologicznej przedszkola i postaw rodziców. 

 

W ankiecie wzięło udział 40 losowo wybranych osób. 

Z analizy danych wynika, iż 100% ankietowanych w swojej ocenie 

dba o środowisko naturalne i orientuje się w globalnych 

problemach związanych z wodą. 

 67,5% respondentów potwierdza, że oszczędza wodę, pozostali 

nie zwracają na to uwagi. 

Wszyscy ankietowani rodzice popierają działalność przedszkola 

w zakresie edukacji ekologicznej. 

  



Ankieta 



Dodatkowe działania związane z projektem: 

  

 udział w programie edukacyjnym „Szkoła/przedszkole 

dla środowiska” 

i realizacja projektu edukacyjnego pn. „Świat pełen 

opakowań” 



Materiały źródłowe wykorzystane podczas realizacji projektu 

 

●Materiały KZG „Dolina Redy i Chylonki -wydawnictwa i broszury 

●Nauczycielka Przedszkola  -różne numery 

●Atlasy, albumy, encyklopedie dla dzieci, czasopisma nawiązujące 

do omawianych treści 

●Opowiadania, wiersze nawiązujące do omawianych treści 

●Strony internetowe www 


