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udział w projekcie „Ciepło i bezpiecznie” 
 
 
 



Czwarty punkt projektu został przez placówkę także zrealizowany 

 ( spotkanie ze specjalistą). 



 
 
  

 

 
 
 

I. Wstęp 
 
 Po raz kolejny rok z rzędu nasze przedszkole wzięło udział  
w projekcie edukacyjnym „Lider lokalnej ekologii” zorganizowanym przez 
Komunalny Związek gmin „Dolina Redy i Chylonki”. W tym roku 
 w projekcie pod hasłem „Ciepło i bezpiecznie”.  
 Zgodnie z założeniami edukacji ekologicznej działałyśmy  
w obszarach: edukacji, informacji i promocji, starając się zmieniać 
zachowania społeczne na prośrodowiskowe. W działania na rzecz 
środowiska włączałyśmy różne grupy wiekowe od przedszkolaków oraz 
nauczycieli.  Podjęte przez nas zadania proekologiczne zaowocowały 
sukcesami w tym projekcie.  
 Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji projektu na rok 
szkolny 2017/2018.      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         



 II. Cele projektu: 
 
• Budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w obszarze 
ochrony środowiska; 

• Podniesienie kompetencji oraz 
wzrost świadomości ekologicznej 
przedszkolaków, nauczycieli i 
społeczności lokalnej na temat 
niskiej emisji oraz sposobów 
ochrony czystości powietrza; 

• Przyjmowanie postawy 
świadomości, wartości i poczucia 
odpowiedzialności za obecny i 
przyszły stan środowiska 
przyrodniczego. 

 
  

 

III. Formy realizacji 
 
• Konkursy plastyczne na terenie 

przedszkola ; 
• przygotowanie gazetki 

przedszkolnej/ akcji ulotkowej na 
tablicy dla rodziców; 

• wystawa prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci- 
segregacja odpadów; 

• przedszkolny turniej wiedzy 
ekologicznej; 

• rada pedagogiczna poświęca 
tematyce projektu ; 

• opracowanie scenariuszy i 
prowadzenie zajęć dydaktycznych 
z zakresu edukacji ekologicznej; 

• przygotowanie sprawozdania z 
realizacji projektu. 

 
 



OMÓWIENIE EFEKTÓW 
ZREALIZOWANYCH 

DZIAŁAŃ 

 



 
1. ZORGANIZOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ  

W PRZEDSZKOLU 

 
         

  Podczas rady pedagogicznej i podczas spotkania z rodzicami  wszyscy zostali zapoznani 
z celami projektu ,,Lider lokalnej ekologii 2018" oraz omówione zostały działania w ramach 
projektu. Wspólnie przeprowadziłyśmy rozmowę na temat edukacji ekologicznej w 
przedszkolu opierając się na tematyce projektu. Podczas rozmowy sformułowałyśmy cele 
edukacji ekologicznej prowadzonej w naszej placówce: 

•  Kształtowanie właściwych postaw pro środowiskowych względem oszczędzania energii 
cieplnej; 

• Zapoznanie z metodami i sposobami ogrzewania domu/mieszkania; 

• Poznanie nowoczesnych technik grzewczych ; 

• Uświadomienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w domowych piecach;  

• Sposoby ochrony czystości powietrza; 

• Rola roślin w przyrodzie. 

 



RADA PEDAGOGICZNA 



 
2. ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI TERENOWEJ 

   

 

 

 

 

 

Grupa IV 5 – latki w kwietniu wybrała się na 
wycieczkę do pobliskiego parku i lasu. Dzieci 
poznawały obszary cenne przyrodniczo  
w swojej najbliższej okolicy. Podziwiały 
wiosenne drzewa, dotykały kory, obserwowały 
korzenie; sprawdzając przy tym zdobytą 
wcześniej wiedzę na temat budowy drzew i ich 
roli w przyrodzie. Zastanawiały się także nad 
rolą roślin w ochronie powietrza.  



WYCIECZKA DO PARKU I LASU 

    

 

 

 

 

 

 

 



3. ZORGANIZOWANIE APELU I PRZEDSTAWIENIA 

 W lutym w naszym przedszkolu odbył się apel dla najstarszych 
grup – dzieci 5 – letnich pt. „Ciepło dla Gdyni”. Dzieci razem z 
nauczycielką szukały odpowiedzi na pytanie: - Skąd się bierze ciepło  
w domu i jakie są bezpieczne technologie związane z ogrzewaniem 
mieszkań. Podczas apelu starałyśmy się również uwrażliwić dzieci na 
problem ochrony środowiska. Wyjaśniałyśmy, że spalanie śmieci w 
domowych paleniskach jest szkodliwe dla wszystkich - zarówno dla 
ludzi jak i środowiska naturalnego. 

 Natomiast z młodszą grupą zorganizowałyśmy przedstawienie 
kukiełkowe na temat zanieczyszczenia środowiska i właściwej 
segregacji odpadów. 



APEL 



PRZEDSTAWIENIE 



4. SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI W PRZEDSZKOLU 

  

 W trakcie realizacji projektu nasze przedszkole odwiedzili 
zaproszeni przez nas goście: przedstawiciele straży miejskiej, 
lekarka oraz pielegniarki.  

 Spotkania ze specjalistami miały na celu przybliżenie 
dzieciom problematyki wpływu niskiej emisji na zdrowie. Dzieci 
mogły się dowiedzieć, jak ważny jest stan powietrza, którym 
oddychamy na nasze zdrowie oraz czy smog jest naprawdę 
groźny. 



SPOTKANIA Z NASZYMI GOŚĆMI: STRAŻNIKIEM 
MIEJSKIM, LEKARKĄ I PIELĘGNIARKĄ 







 
5. PRZEPROWADZENIE AKCJI ULOTKOWEJ I PLAKATOWEJ 

 
     Dzięki materiałom przekazanym przez KZG „Doliny Redy  

i Chylonki” w naszym przedszkolu przeprowadziliśmy akcję 
ulotkową dotyczącą segregacji odpadów oraz szkodliwości 
spalania śmieci w domowych piecach.  

 Poprzez akcję ulotkową chcieliśmy zwrócić uwagę rodzicom na 
zagrożenia jakie wynikają ze spalania śmieci w domach i 
wpływ tego zjawiska na jakość powietrza. Nasze działania 
zostały ukierunkowne na uświadamianie zagrożeń i zachętę do 
ochrony środowiska naturalnego, w trosce o nasze wspólne 
dobro.   

 



NASZA AKCJA PLAKATOWA I ULOTKOWA 
 
 



NASZA AKCJA PLAKATOWA I ULOTKOWA 
 
 



 
6. PRZEDSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 

 

   Dzieci bardzo chętnie wzięły udział  
w  turnieju wiedzy ekologicznej zorganizowanym  
przez nasze przedszkole. 
 Okazało się, że nasze przedszkolaki wiedzą 
już naprawdę dużo na temat ochrony  środowiska  
oraz chętnie dzielą się zdobytymi wiadomościami 
z innymi. 



TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 



7. KONKURS PLASTYCZNY 
 

  

  



8. GAZETKA PRZEDSZKOLNA 



9. Zadania własne 

• „Rola roślin w ochronie 
powietrza” – zajęcia 
dydaktyczne. 



• „Ekopostanowienia jak 
mogę chronić 
powietrze?”- praca 
plastyczna 

9. Zadania własne 



 

 

„EKOPOSTANOWIENIA – JAK MOGĘ CHRONIĆ POWIETRZE?”  
 
Dzieci przygotowały z pomocą nauczycielek materiały edukacyjne (prace plastyczne), 
które pomagały zilustrować źródła zanieczyszczeń powietrza.  



9. Zadania własne 
Zajęcia w gr. I Żuczków pt.  

„Grzeczne dzieci segregują śmieci” 



9. Zadania własne 
Zajęcia w gr. I Żuczków 

„Ekoludki lubią gimnastyką” 



WNIOSKI KOŃCOWE 
 
 Program Lider Lokalnej Ekologii realizowany przez dzieci z naszego 
przedszkola oceniamy bardzo pozytywnie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem brały 
udział w zajęciach i akcjach dotyczących ekologii. Swoimi spostrzerzeniami  
i wiedzą dzieliły się z rodzicami.   
 Podczas realizacji programu  dzieci dowiedziały się na czym polega 
recykling i  że odpady można wykorzystać w ciekawy sposób także w pracach 
plastycznych. Stwarzało to doskonałą okazję do eksperymentowania, wspólnej 
zabawy, pobudzania dziecięcej wyobraźni. 
 Program stwarzał możliwości do szerszej edukacji na temat ochrony  
i  zagrożeń dotyczących środowiska naturalnego nie tylko  dla dzieci, ale również 
dorosłych. Dzieci pogłębiały swoją wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza 
 i wagi jego ochrony poprzez różnego rodzaju aktywności np. wyczieczki, spotkania 
z ekspertami, zajęcia dydaktyczne. Nasza akcja ulotkowa i gazetka spotkała się 
natomiast z zainteresowaniem odwiedzających przedszkole dorosłych – rodziców 
oraz dziadków naszych  dzieci.  
 Po realizacji programu zauważyłyśmy, że dzieci w większym stopniu 
troszczą się o środowisko naturalne, temat ochrony przyrody stał się im bliższy i 
zaczął pojawiać się w temat ich rozmów oraz zabaw.  
 



 Dzieci w troscę o środowisko starają się oszczędzać wodę np. nalewają 

oszczędnie wody do kubka podczas mycia zębów.  
 Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i spacerów przedszkolaki 
coraz częściej zwracają uwagę na ład i porządek w najbliżym otoczeniu. Pilnują, 
aby papierki wrzucać do kosza. Starają się także nie zrywać roślin, nie łamać 
gałezi. 
Chętnie oglądają książki przyrodnicze i zadają dużo pytań na temat ochrony 
przyrody. 
Natura, przyroda stała się także czestym tematem prac plastycznych dzieci. 
   Mamy nadzieję, że świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży będzie 
poszerzana w przyszłości poprzez równie ciekawe projekty i programy. 
  


