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Rada pedagogiczna

We wrześniu, w Przedszkolu pod Topolą w Rumi, 
odbyło się spotkanie dla nauczycieli

poświęcone tematyce projektu. Spotkanie odbyło się 
dla dwóch grup nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele obecni na spotkaniu 
zostali poinformowani o: 
- tematyce projektu

- czasie trwania projektu,
- warunkach udziału w projekcie, 

- zasadach realizacji projektu, 
- zadaniach proponowanych przez Związek 

w ramach projektu,
- zadaniach własnych,

- nagrodach.
Nauczyciele, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zostali 

powiadomieni drogę emailową o planowanych działaniach.

Efekty:

- Zapoznanie nauczycieli 
z tematem projektu oraz zasadami realizacji. 

- Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
- Wskazanie terminów realizacji 

poszczególnych zadań
- Przekazanie materiałów informacyjno-

promocyjnych



Rada pedagogiczna



Wycieczka terenowa 
do firmy OPEC w Wejherowie

- warsztaty terenowe

W miesiącu kwietniu dzieci z grupy niebieskiej miały 
okazję wybrać się do firmy OPEC w Wejherowie. 

Na początku warsztatów p. Iwona Kozłowska 
przeprowadziła krótką pogadankę na temat ochrony 

powietrza, rodzajów i źródeł energii oraz funkcjonowania 
wytwórców i dystrybutorów ciepła. Następnie dzieci 

miały okazję zapoznać się z funkcjonowaniem ciepłowni 
i elektrociepłowni.

Efekty:

- Podsumowanie zdobytej wiedzy 
nt. ochrony powietrza, rodzajów 

i źródeł energii oraz funkcjonowania 
wytwórców i dystrybutorów ciepła 

- Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem 
ciepłowni i elektrociepłowni

- Wytłumaczenie dzieciom jak ciepło trafia 
do naszych domów



Wycieczka terenowa do firmy OPEC w Wejherowie



Przedstawienie teatralne 
pt. „Chory komin, 

czyli kochasz dzieci nie pal śmieci”

W miesiącu listopadzie mieliśmy okazję zaprezentować wszystkim 
dzieciom z przedszkola nasze przedstawienie

pt. „Chory komin, czyli kochasz dzieci nie pal śmieci”.
Na przedstawienie zaprosiliśmy również specjalnych gości z 

przedszkola Bajka oraz z przedszkola Sióstr Salezjanek w Rumi. 
Mieliśmy okazję zaprezentować nasze przedstawienie również 

rodzicom na zajęciach otwartych poświęconych tematyce projektu.
Dzieci tygodniami przygotowywały się do tego występu.

Pomagały w tworzeniu komina oraz strojów i rekwizytów 
potrzebnych w przedstawieniu.

Trud i wysiłek opłaciły się, ponieważ przedstawienie wyszło 
wspaniale.

Bohaterami przedstawienia byli: komin, kominiarz, majster, 
palacz, sadze, chmurki, słonce, rośliny i zwierzęta, dzieci oraz 

narratorzy

Efekty:

- Uświadomienie odbiorcom, jak 
szkodliwe dla środowiska jest spalanie 

śmieci w domowych piecach
- Odpowiedzenie na pytania: Jak 

powstaje smog i co dzieje się z dymem 
wydobywającym się z komina

- propagowanie działań ekologicznych



Tworzenie scenografii na przedstawienie



Wysłanie zaproszenia dla dzieci z przedszkola Bajka w Rumi 
na przedstawienie o „Chorym kominie”



Osobiste zaproszenie dzieci z przedszkola 
na przedstawienie o „Chorym kominie”



Przedstawienie teatralne 
pt. „Chory komin, czyli kochasz dzieci nie pal śmieci”



Spotkanie  z lekarzami 
oraz z pielęgniarką na terenie 

placówki 

3 grupy przedszkolne wzięły udział 
w spotkaniach, poświęconych zdrowiu. 

Dzieci mogły dowiedzieć się 
m.in. jak zanieczyszczenia powietrza wpływają 

na nasze zdrowie.

Efekty: 

- zapoznanie dzieci ze znaczeniem powietrza 
w życiu człowieka

- kształtowanie postaw proekologicznych 
– uświadomienie wpływu zanieczyszczenia 

środowiska na zdrowie i jakość życia człowieka
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności 

i troski o najbliższe otoczenie



Spotkanie ze specjalistami



Akcja ulotkowa i plakatowa 
na terenie placówki

Efekty:

-dostęp do materiałów informacyjnych 
dot. szkodliwości spalania śmieci 

w piecach domowych 
-zrozumienie konieczności dbania 

o czystość powietrza
- rozpowszechnianie ekologicznych 

zachowań

Na terenie Przedszkola została zorganizowana akcja 
ulotkowa i plakatowa. 

Plakaty dot. Zbiórki elektroodpadów i zbiórki nakrętek 
oraz szkodliwości spalania śmieci w piecach. 

Wszystkie plakaty zostały powieszone w widocznym 
miejscu (na holu głównym oraz w szatni) i każdy rodzic 

miał okazję zapoznać się z informacją zamieszczoną 
zarówno na plakatach jak i ulotkach. 

Dodatkowo każdy rodzic dostał broszury informacyjne 
dot. spalania odpadów w domowych instalacjach 

grzewczych.



Akcja ulotkowa i plakatowa na terenie placówki



Przedszkolny turniej ekologiczny
Efekty:

- wykazanie się przez uczestników zdobytą 
wiedzą na temat powietrza, 

- uświadomienie znaczenia powietrza 
w życiu człowieka, roślin i zwierząt 

- wdrażanie do zdrowej rywalizacji 
w duchu zabawy. 

W kwietniu odbył się turniej wiedzy ekologicznej
pt. „Ciepło i bezpiecznie”. 

Adresowany był do dzieci 6-letnich, 
uczęszczających do grupy zielonej. 

Zadaniem dzieci było m.in..: 
- rozwiązanie zagadek słownych oraz wypełnienie krzyżówki

- ułożenie puzzli (dot. pojazdów latających)
- zbudowanie z klocków LEGO wysokiego komina

- nadmuchanie balona
- wykonanie samolotu z papieru, metodą origami
- odpowiedzenie na pytania - quiz ekologiczny

Podczas turnieju dzieci z grupy zielonej zaśpiewały piosenkę 
o konieczności ochrony Ziemi. 

Uczestnicy turnieju mogli liczyć na wspaniały doping 
publiczności. 

Za udział w turnieju oraz za doping każde dziecko dostało 
nagrodę.



Przedszkolny turniej ekologiczny





Konkurs plastyczny

W miesiącu marcu został ogłoszony konkurs plastyczny 
pt. „NIE dla smogu w mojej okolicy”. 

Konkurs był adresowany dla wszystkich grup wiekowych. 
Głównym celem konkursu było wykonanie 

ulotki informacyjnej oraz hasła 
dot. smogu i sposobów walki z jego przyczynami , 

Prace konkursowe były zaprezentowane na wystawie, 
na holu głównym przedszkola.

Każda grupa, która wzięła udział w konkursie w nagrodę 
dostała pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Efekty:

- uświadomienie skali zagrożenia smogiem, sposobów 
walki z jego przyczynami

- podniesienie świadomości ekologicznej
- zrozumienie konieczności podejmowania działań 

antysmogowych
- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody 

- rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórczą 
interpretację przyrody

- współdziałanie w grupie



Konkurs plastyczny na terenie placówki







Artykół w gazetce przedszkolnej Efekty:

- zwrócenie uwagi na zagrożenia związane 
ze smogiem i jego zapobieganiem, 

poprzez np. sadzenie drzew
i krzewów lub ograniczenie produkcji spalin

W miesiącu marcu ukazał się, 
w gazetce przedszkolnej 

pt. „Nowiny z topolowej krainy”, 
artykuł o smogu. 

W tekście znalazły się ciekawostki m.in.:
– jak powstaje smog, 

- wpływ smogu na organizm człowieka
- sposoby ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniem
oraz kolorowanka dot. konieczności sadzenia drzew



Artykół w gazetce przedszkolnej



Zadania własne

Pogadanki edukacyjne Eksperymenty naukowe
Turniej ekologiczny 

w Janowiaczku

Przedstawienie teatralne 

o smogu

Spotkanie ze strażą miejską

Zajęcia otwarte 

z rodzicami pod hasłem: 

„Przedszkolak przyjacielem 

przyrody”

Wycieczki terenowe

do miejsc 

o szczególnych walorach 

przyrodniczych

Wycieczka terenowa 

do straży pożarnej 

w Gdyni

Dzień talentów

Zajęcia otwarte 

dla rodziców 

pt. „Podróże małe i duże –

czyli wpływ spalin na 

człowieka”

Zbiórka elektroodpadów, 

nakrętek plastikowych i 

baterii na terenie placówki

Posadzenie drzew

Udział w III edycji programu 

edukacyjnego 

„Szkoła/Przedszkole 

dla środowiska”

Udział w Akcji „Sprzątanie 

Swiata”



Pogadanki edukacyjne

Przed każdym zadaniem 
(np. przed eksperymentami, wycieczkami, 

przedstawieniem, zajęciami otwartymi, itd.) 
nauczyciel przeprowadzał krótką pogadankę 

na temat powietrza, rodzajów zanieczyszczeń, 
konieczności dbania o czystość powietrza, 

roli roślin w ochronie powietrza, 
odnawialnych źródeł energii itp. 

Dzięki pogadankom dzieci mogły przez cały rok 
powtarzać zdobyte informacje. 

Efekty:

- Wprowadzenie do tematu
- Poszerzanie i utrwalanie wiedzy dzieci 

nt. środowiska, ochrony powietrza 
i konieczności dbania o Ziemię



Naukowe eksperymenty
Efekty:

- zdobywanie wiadomości na temat stanu 
zanieczyszczenia powietrza

- poznawanie niektórych właściwości powietrza 
za pomocą doświadczeń i obserwacji

Aby dowiedzieć się, czy powietrze naprawdę istnieje, 
dzieci z grupy niebieskiej przeprowadziły kilka 

eksperymentów naukowych. 
Dzięki nim dowiedziały się, że:

- powietrze jest potrzebne, aby oddychać (aby żyć),
- powietrza nie widać, bo jest bezbarwne, 
dopiero w momencie pojawienia się bąbelków,

możemy je zauważyć
- wszelkie ruchy wprawiają powietrze w ruch –
tworząc wiatr, który porusza niektóre przedmioty 

(np. wiatraki)
- pogrzane powietrze unosi się tworząc parę

- powietrze nie jest wszędzie jednakowo czyste.

Dzieci miały okazję sprawdzić również czy powietrze, 
którym oddychamy w Sali i na placu zabaw 

jest czyste (eksperyment z odkurzaczem)



Naukowe eksperymenty







Spacery piesze do miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych
plaża miejska w Gdyni

Efekty:
- zainteresowanie regionem Pomorza ze szczególnym 

uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych
-terapia klimatyczna, zapewnienie dzieciom 

wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża, w strefie 
bezpośredniego oddziaływania jodu i soli.

- formułowanie trafnych wniosków i spostrzeżeń, 
- wyrabianie trwałych zainteresowań i nawyków 

ćwiczeń, zabaw, gier ruchowych na wolnym powietrzu
- uświadomienie dzieciom jaką rolę pełni wiatr



Spacery piesze do miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych
Góra Markowcowa i las

Efekty:
- zainteresowanie dzieci 

miejscowością, w której mieszkają 
ze szczególnym uwzględnieniem 
jego walorów przyrodniczych

- formułowanie trafnych wniosków 
i spostrzeżeń nt. drzew, powietrza 

- wytłumaczenie dzieciom roli roślin 
w ochronie powietrza 

oraz konieczności sadzenia 
i dbania o drzewa

Grupa niebieska



Grupa tęczowa

Grupa czerwona Grupa żółta



Spacery piesze do miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych
Miejski Park

Efekty:
- zainteresowanie dzieci miejscowością, w której mieszkają ze 

szczególnym uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych
- wytłumaczenie dzieciom jak działa koło młyńskie na Zagórskiej 

Strudze, które obraca się napędzane wodą - formułowanie 
trafnych wniosków i spostrzeżeń 

- wyrabianie trwałych zainteresowań i nawyków ćwiczeń, zabaw, 
gier ruchowych na wolnym powietrzu



Wycieczka terenowa 
do straży pożarnej w Gdyni

Efekty:
- wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na 

temat bezpiecznego zachowania się w domu 
i w przedszkolu oraz w sytuacji zagrożenia,

-uświadomienie dzieciom przyczyn 
powstawania pożarów, istniejących zagrożeń 

wynikających z zaprószonego ognia,
- Poszerzenie wiedzy nt. szkodliwości 

wypalania traw oraz palenia śmieci w piecach 
domowych

W kwietniu mieliśmy okazję wybrać się na wycieczkę 
do straży pożarnej w Gdyni.

Jadąc autobusem do Gdyni, dzieci miały możliwość 
zaobserwować Komin 

gdyńskiej Elektrociepłowni Wybrzeże.
Gdy dotarliśmy na miejsce panowie strażacy 
opowiedzieli nam wiele ciekawostek na temat 

interwencji, które wykonują. Dzieci dowiedziały się 
m.in. jak szkodliwy dla człowieka jest dym 

i jak można się przed nim uchronić, że nie wolno palić 
ognisk w lesie, jak szkodliwe jest wypalanie traw 

i pozostałości na polach oraz palenie śmieci 
w piecach domowych. 



Wycieczka terenowa do straży pożarnej w Gdyni



Turniej ekologiczny w Janowiaczku

17 kwietnia odbył się, w przedszkolu Janowiaczek, 
turniej ekologiczny 

pod hasłem: „Dlaczego smog jest groźny jak smok?”. 
W turnieju wzięło udział pięcioro dzieci z grupy 

niebieskiej. 
Na początku turnieju dzieci z przedszkola Janowiaczek

zaprezentowały przedstawienie ekologiczne. 
Następnie każda grupa zaprezentowała krótką piosenkę 

lub wiersz z elementami treści ekologicznych. 
Zadaniem uczestników turnieju było również wykonanie 
smoków z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych 

do recyklingu oraz quiz ekologiczny.
Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju dostały 

pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Efekty:

- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie 
społecznym, przyrodniczym i technicznym

- Rozumienie skutków oddychania skażonym 
powietrzem

- Poznanie możliwości zmniejszenia zagrożenia 
wynikającego z istnienia smogu

- Utrwalanie znajomości warunków 
potrzebnych dla prawidłowego rozwoju 

człowieka zwierząt i wzrostu roślin.



Turniej ekologiczny w Janowiaczku





Przedstawienie o smogu Efekty:

- Poszerzanie wiedzy na temat smogu 
oraz skutków wdychania zanieczyszczonego 

powietrza
- Zdobycie wiedzy na temat zwalczania smogu

- Propagowanie postaw ekologicznych

W miesiącu kwietniu, dzieci z grupy tęczowej, 
przygotowały przedstawienie o smogu.

Dzieci w prosty sposób wyjaśniły jak groźny 
dla człowieka, roślin i zwierząt jest smog 

i jak należy z nim walczyć. 
Na widowni zasiadły dzieci z grupy niebieskiej 

i fioletowej.
Dzieci z grupy tęczowej wzięły również 

udział w Przeglądzie Małych Form Scenicznych 
w Wejherowie, którego organizatorem była Powiatowa 

Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna



Przedstawienie o smogu w przedszkolu



Przedstawienie o smogu 
na Przeglądzie Małych Form Scenicznych 

w Wejherowie



Dzien talentów Efekty:

- wzbogacenie wiedzy przedszkolaków 
na temat powietrza

- kształtowanie postaw sprzyjających 
środowisku i jego ochronie 

- poznawanie niektórych właściwości 
powietrza

- Posumowanie całego projektu

W miesiącu kwietniu odbył się w naszym 
przedszkolu Dzień Talentów, 

czyli podsumowanie całego projektu. 
Dzieci w grupy niebieskiej zaprezentowały 

najmłodszym kolegom, wiersze o powietrzu. 
Dzieci dowiedziały się jakie jest powietrze, 

do czego jest nam potrzebne, 
jak je zanieczyszczamy 

i jak powinniśmy o nie dbać. 
Na sam koniec dzieci z grupy zielonej i tęczowej 

zaśpiewały piosenki o Ziemi.



Dzień talentów



Zajęcia otwarte z rodzicami 

W listopadzie odbyły się 
zajęcia otwarte dla rodziców 

pt. „Przedszkolak przyjacielem przyrody”. 
Na zajęciach omówiliśmy 
bardzo ważne zagadnienia 

dot. ochrony ziemi, wody i powietrza.
Rodzice mieli okazję zobaczyć przedstawienie

pt. „Chory komin, czyli kochasz dzieci nie pal śmieci”. 
Na zakończenie zajęć dzieci wraz z rodzicami 

stworzyli EKOpostanowienia
(dot. ochrony ziemi, powietrza oraz wody), 

które wszyscy obiecali wprowadzić w życie codzienne

Efekty:

- uświadomienie odbiorcom jak szkodliwe 
dla środowiska jest spalanie śmieci 

w domowych piecach
- rozbudzanie zainteresowań dzieci otaczającym 

nas światem.
- tworzenie sytuacji sprzyjających 

aktywizowaniu myślenia
- kształtowanie umiejętności wyciągania 

wniosków
- rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji 

i uwagi
- integrowanie się grupy poprzez wspólne 

działanie



Zajęcia otwarte z rodzicami 
pod hasłem: „Przedszkolak przyjacielem przyrody”





Zajęcia otwarte dla rodziców Efekty:
- uświadomienie odbiorcom 

jak szkodliwa dla środowiska jest 
emisja spalin

- rozbudzanie zainteresowań dzieci 
otaczającym światem

- tworzenie sytuacji sprzyjających 
aktywizowaniu myślenia

- kształtowanie umiejętności wyciągania 
wniosków

- integrowanie się grupy poprzez 
wspólne działanie

W miesiącu marcu odbyły się drugie zajęcia otwarte 
dla rodziców pt. „Podróże małe i duże 
– czyli wpływ spalin na człowieka”.

Podczas zajęć mówiliśmy o różnych środkach transportu 
oraz o tym jak emisja spalin wpływa na środowisko. 

Dzieci porównywały, ktory środek transportu 
jest bardziej ekologiczny: rower, samochód, pociąg, 

samolot autobus czy statek.



Zajęcia otwarte dla rodziców 
pt. „Podróże małe i duże – czyli wpływ spalin na człowieka”



Udział w programie edukacyjnym 
„Szkoła/przedszkole dla środowiska”

Edycja III pt. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie” 

Źródło: https://kzg.pl/aktualnosci/tworzywa-sztuczne-zmienily-zycie-
relacja-realizacji-projektu-szkolaprzedszkole-dla-srodowiska/

Jako koordynator projektu Lider Lokalnej Ekologii 
wzięłam również udział w 2 spotkaniach zorganizowanych 

w siedzibie Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” 

- 22 marca 2018r. Temat: „Jak tworzywa sztuczne 
zmieniły nasze życie?”, które poprowadziła 

prof. dr hab. inż. Helena Janik z Katedry Technologii 
Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

-12 kwietnia 2018r. - Tytuł seminarium:
„Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko człowieka, 
rozwój techniki i społeczeństw”, które poprowadził
prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, kierownik Katedry 

Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki 
Gdańskiej.



Udział w spotkaniu ze strażą miejską Efekty:

- poszerzenie wiedzy nt. prawidłowego 
palenia w piecu, skutków 

nieprawidłowego palenia w piecu, 
interwencji Straży Miejskiej itd..

- poznanie podstawowych zasad 
funkcjonowania miejskiej sieci 

ciepłowniczej jako alternatywę dla 
ogrzewania indywidualnych gospodarstw 

domowych.

Dnia 17 kwietnia odbyło się, w Komunalnym Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, spotkanie, 

z funkcjonariuszami Eko Patrolu Straży Miejskiej z Gdyni, 
pt. „Ciepło i bezpiecznie”.

Na spotkaniu można było dowiedzieć się, 
m.in.. jak wygląda praca jednostki Straży Miejskiej 

w Gdyni oraz jak przebiegają interwencje 
np. w kontekście palenia odpadów w piecach domowych

Następnie miałam możliwość zwiedzić – Stację 
Wymienników Witomino Spółki OPEC Gdynia, w czasie 

której pracownicy OPEC przedstawili podstawowe zasady 
funkcjonowania miejskiej sieci ciepłowniczej jako 

alternatywę dla ogrzewania indywidualnych gospodarstw 
domowych.

Na sam koniec odbył się pokaz odgórnej metody palenia 
w piecach. 



Udział w spotkaniu ze strażą miejską



Zbiórka elekroodpadów, plastikowych nakrętek i baterii



Sadzenie drzew

W roku szkolnym 2017/2018 zostały 
zakupione przez rodziców drzewa 

do przedszkolnego ogrodu. 
Natomiast na wiosnę przedszkolaki miały 

okazję je posadzić. 



Udział w Akcji „Sprzątanie świata”

Efekty:
- szerzenie wiedzy o ochronie przyrody 
- kształtowanie postaw i świadomości 

ekologicznej uczestników, 
- kształtowanie odpowiedzialności 

za stan środowiska, 
- przeniesienie postaw na praktykę 

codzienną, 
- propagowanie aktywnej edukacji 
ekologicznej prowadzonej w terenie, 

na świeżym powietrzu, 
- wspieranie lokalnych inicjatyw 

służących ochronie środowiska. 



Materiały źródłowe, 
z których korzystano podczas projektu:

- Materiały informacyjno – promocyjne przekazane przez Związek oraz różnego rodzaju materiały 
dostępne na stronie internetowej Związku

- Scenariusz przedstawienia ekologicznego pt. ,,Chory komin, czyli kochasz dzieci nie pal śmieci”, 
które Opracowały: Danuta Wycech, Ludmiła B.Błażewicz

- Kolekcja przedszkolaka. Plan pracy i szkice zajęć dla 4 i 5 latków. Powietrze, 
wydawnictwo. Nowa Era

- https://zdrowie.radiozet.pl/STREFA-ZDROWEGO-ODDECHU/Jaki-wplyw-na-zdrowie-ma-smog-Choroby-spowodowane-
zanieczyszczeniami

- Prezentacje 
- http://slideplayer.pl/slide/8833874/

- Rządowy program edukacyjny 
- file:///C:/Users/admin/Downloads/Prezentacja%20Smog%20czy%20smok.pdf

- filmy edukacyjne:
- https://www.youtube.com/watch?v=lM5jRE8QZFU
- https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ

- Bajki edukacyjne
i inne

https://zdrowie.radiozet.pl/STREFA-ZDROWEGO-ODDECHU/Jaki-wplyw-na-zdrowie-ma-smog-Choroby-spowodowane-zanieczyszczeniami
http://slideplayer.pl/slide/8833874/
file:///C:/Users/admin/Downloads/Prezentacja Smog czy smok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lM5jRE8QZFU
https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ


Dziękuję za uwagę 
Prezentację przygotowała:

mgr Angelika Kwaśniewska

Koordynator projektu
Lider Lokalnej Ekologii 2017/2018

Przedszkole Pod Topolą w Rumi


