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Dodatkowo udział w projekcie Szkoła/przedszkole dla środowiska



Spotkanie z Radą Pedagogiczną
Włączenie Rady Pedagogicznej do projektu Lider Lokalnej Ekologii, przydzielenie 
zadań, omówienie projektu.



Wycieczka terenowa
Z przedszkolakami udaliśmy się w poszukiwaniu nielegalnych wysypisk śmieci, 
szkodzących środowisku, miejsc do segregowania odpadów, przy okazji 
rozdawaliśmy ulotki dotyczące spalania śmieci w gospodarstwach domowych.

Czystość wód - wycieczka nad morze w Gdyni połączona z powitaniem wiosny. 
Zwrócenie uwagi na czystość plaż.



Wycieczka terenowa





Akcja ulotkowa i plakatowa 
Spalanie śmieci



Emisja dymu w okolicach przedszkola nr 46 w Gdyni przy ul. Pustej 9

Rodzice dzieci z Przedszkola nr 46 przyłączyli się do akcji dot. spalania śmieci w gospodarstwach domowych i wystosowali pismo  do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Środowiska z Urzędu Miasta Gdyni.

Tresć listu:

Dnia Środa, 21 Grudnia 2016 11:57 ( imie i nazwisko rodzica ochrona danych osobowych) <...@wp.pl> napisał(a)

  “Witam,

   Dzieci z przedszkola nr 46 Jaś i Małgosia w Gdyni przy ul. Pustej 9 wychodząc na plac zabaw narażone są codziennie na wdychanie emitowanych 
dymów powstających wskutek spalania śmieci przez właścicieli sąsiadujących z przedszkolem posesji. Chodzi o mieszkańców ul. Pustej i Pawiej. 
Codzienne wietrzenie pomieszczeń przedszkola również okazuje się niezdrowe z uwagi na smród zza okna. Sprawa była wielokrotnie zgłaszana na 
policję oraz straż miejską, jednak bardzo trudno jest udowodnić  mieszkańcom spalanie śmieci bez badań próbek popiołu. Właściciele domków 
wykazują faktury za zakup opału i na tym kompetencje straży i policji się kończą.    W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykonanie 
badań popiołu w piecach posesji sąsiadujących z przedszkolem i przekazanie wyników na policję oraz do przedszkola celem ukarania trucicieli.”

Sprawą zajął się Wydział Środowiska z UM Gdynia , Straż Miejska sprawdzała gospodarstwa domowe w pobliskiej okolicy. Liczymy na to, że 
powietrze będzie czyste wokół nas.

>

>      Bardzo proszę o reakcję

>  M



Dodatkowo przedszkole przyłączyło się do akcji “Czyste Powietrze Trójmiasta”. I 
zachęca mieszkańców Gdyni, Pustek Cisowskich do likwidacji użytkowanych 
pieców, a zastąpienie ich ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej.



Przedstawienie “Cztery żywioły”
Starszaki wykonały dla dzieci z całego przedszkola przedstawienie ekologiczne 

“Cztery żywioły”





Quiz ekologiczny
Do przedszkola przyjechały dzieci z Przedszkola nr 13 z Gdynia Witomino, aby 
wziąć udział w quizie ekologicznym na terenie naszej placówki.

Dzieci::
-  rozwinęły zainteresowania  środowiskiem przyrodniczym.
-   podejmowały działania na rzecz przyrody.
-  rozwijały umiejętności dzielenia się swoimi wiadomościami i umiejętnościami .
- wspólnie z rówieśnikami rozwiązywały postawione zadania do wykonania
- sprawdzały swoje wiadomości dotyczące wiedzy przyrodniczo – ekologicznej







Konkurs plastyczny - do czego służy woda?
W przedszkolu odbył się konkurs plastyczny, Przedmiotem konkursu było 
wykonanie pracy plastycznej, propagującej ochronę środowiska naturalnego 
poprzez pokazanie znaczenia wody w życiu codziennym.





Gazetka przedszkolna - tablica ogłoszeń



Pijemy wodę
W każdej sali w grupie, dzieci mają do dyspozycji wodę do picia przez cały dzień.

Dzieci wiedzą, że należy  pić dużo wody, niezbędnej do życia.



Udział w akcji promujacej zdrowy styl życia “Mamo, 
tato wolę wodę”, oraz Kubusiowi Przyjaciele Natury





Skąd się bierze woda w kranie?
Woda  zanieczyszczona jest różnymi związkami chemicznymi i bakteriami, dlatego 
musi przejść szereg  skomplikowanych procesów oczyszczania, zanim trafi do 
kranów jako woda czysta, nadająca się do picia. Woda produkowana przez Spółkę  
PEWiK pochodzi w całości z ujęć wód podziemnych. Są one oparte głównie na 
zasobach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110 – Pradolina Kaszubska. 
Woda charakteryzuje się stabilnym składem fizykochemicznym i jest bezpieczna 
bakteriologicznie

Dzieci wiedzą ,że należy oszczędzać wodę, ponieważ zasoby słodkiej wody się 
kurczą. Mają na to wpływ również zanieczyszczenia wód poprzez odprowadzanie 
z fabryk ścieków i zanieczyszczenia pochodzące z dróg i gospodarstw.



Oszczędzamy wodę



Spotkanie z mikrobiologiem
Wykładowca z Uniwersytetu Gdańskiego z wydziału chemii zapoznał dzieci z 
bakteriami, które można spotkać w życiu codziennym, w powietrzu, w wodzie, w 
organizmie. Wspólnie z dziećmi pani mikrobiolog wykonała doświadczenia 
związane z występowaniem bakterii. Do próbek pobrała od dzieci wymazy z rąk , z 
wody i zabrała do swojego laboratorium na uczelni. Po 3 tygodniach pokazała 
dzieciom, ile bakterii znalazło się na płytkach i jak jest ich dużo.









Oddajemy wymazy do próbek...



….po 3 tygodniach



Mini oczyszczalnia wody - doświadczenie
Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy mini oczyszczalnię wody. Przekonaliśmy się , że 
woda wymaga oczyszczenia i odkażenia zanim trafi do naszych domów. 
Przybliżyliśmy sposób filtrowania wody i przekonaliśmy dzieci o konieczności 
spożywania wody wiadomego pochodzenia. Obserwowaliśmy proces osadzania 
się zanieczyszczeń na dnie słoika.







Zajęcie edukacyjne “Chora rzeka”

Wspólnie z dziećmi odpowiadaliśmy na pytanie,co czuje chora, a co zdrowa rzeka.  
Swoje rozważania dzieci przedstawiły w formie rysunku.



Czysta rzeka



Brudna rzeka



Do czego potrzebna jest woda?







Obieg wody w przyrodzie





Skraplanie i parowanie wody



Doświadczenia z wodą

Osadzanie soli na nitce zanurzonej w wodzie



Rozpuszczanie - co rozpuścimy w wodzie?





Co pływa, co tonie?



Topnienie śniegu, sprawdzanie objętości w 
naczyniu.



22 marca Dzień Wody
Wszystkie przedszkolaki włącznie z paniami przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. W każdej sali 
odbyły się zajęcia dydaktyczne związane z wodą.Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o 
otaczającym je świecie oraz rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby 
wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział 
w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych oraz badawczych. 
Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: 
Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Co pływa w wodzie, a co tonie? Wsłuchiwali się w odgłosy 
wody i odgadywały poszczególne dźwięki (woda kapiąca z kranu, gotująca się w czajniku, napuszczana 
do wanny, płynąca w strumyku, deszcz). Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe: Burza w 
szklance wody, gdzie trzeba było wprawić wodę w ruch za pomocą słomek poprzez puszczanie bąbelków. 
Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda 
jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!



22 marca Dzień Wody









Ćwiczenia gimnastyczne 
Zabawa “Omiń kałużę” wykorzystanie kubków plastikowych po wodzie.



Materiały źródłowe
Bajka edukacyjna “ Przygody Elki Kropelki”- elkakropelka.lop.szczecin.pl

Materiały edukacyjne KZG “Dolina Redy i Chylonki”

Materiały akcji promujących zdrowy styl życia: “Mamo, tato wolę wodę”, Kubusiowi 
Przyjaciele Natury


