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WYKAZ PROWADZONYCH ZADAŃ 



1. SPOTKANIE Z RODZICAMI NA TEMAT „CIEPŁO I BEZPIECZNIE” 

W listopadzie 2017 roku w grupie I „Delfinki” odbyły się zajęcia  
z Rodzicami – „EKOWYWIADÓWKA”. Rodzice w trakcie spotkania zapoznali się z zagadnieniami 

dotyczącymi niskiej emisji  
oraz sposobów ochrony czystości powietrza. 



2. TEMATYCZNA WYCIECZKA TERENOWA 

W kwietniu 2018 roku dzieci z grupy III „Żeglarze”  
wzięły udział w wycieczce do OPEC Gdynia, firmy,  

która zaspakaja potrzeby klientów w zakresie dostawy ciepła w sposób:  
nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku. 



3. PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE „KRÓLEWNA ŚMIESZKA I EKOLUDKI” 

W kwietniu 2018 roku dzieci z grupy V „Wilki Morskie”  
przedstawiły wszystkim przedszkolakom widowisko,  

które opowiadało o tym, jak bohaterowie przywrócili piękno  
cudownej krainie, zdewastowanej przez rabunkową gospodarkę złej królowej i tym samym uratowali ją od 

zagłady i smogu.  



4. SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI Z PRACOWNIKAMI OPEC 
GDYNIA I STRAŻY MIEJSKIEJ 

W  miesiącu marcu 2018 roku dzieci z grupy I „Delfinki”  
i z grupy II „Marynarze” wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej. Natomiast grupa V 

„Wilki Morskie” i grupa IV „Piraci” gościli u siebie pracowników OPEC Gdynia. 



5. AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 
 

Dzieci wraz z nauczycielami bardzo aktywnie włączyli się w akcję plakatową i ulotkową, chcąc podnieść 
kompetencje  

oraz świadomość ekologiczną społeczeństwa  
na temat niskiej emisji i różnych sposobów ochrony powietrza. 



6. AKCJA PRZEDSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 
 

Dzieci z grupy „Piraci” 5 kwietnia 2018 roku wzięły udział w turnieju ekologicznym „Ekopostanowienia – jak 
mogę chronić powietrze?” 



7. EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY „ŚMIECIAKI-CUDAKI  
- EKOLOGICZNY POJAZD” 
 

W lutym na terenie naszego przedszkola został ogłoszony konkurs,  
w którym wzięło udział 28 przedszkolaków.  

Celem konkursu było podniesienie kompetencji oraz wzrost świadomości ekologicznej przedszkolaków, 
rodziców na temat niskiej emisji  

oraz sposobów ochrony czystości powietrza. 



8. GAZETKA PRZEDSZKOLNA DLA DZIECI I RODZICÓW 



9. ZADANIA WŁASNE PRZEDSZKOLA 

Przystępując do projektu „Lider Lokalnej Ekologii”  
rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu zbiórkę  

baterii, nakrętek, elektrośmieci. 



Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym  
„Małe dzieci nie chcą śmieci” – „Mój wymarzony ogród” 



Dzieci hodują rośliny w sali, jak i w ogrodzie. 



Tworzymy wspólnie w Rodzicami w trakcie warsztatów gry-ściganki,  
w które super grają wszyscy uczestnicy warsztatów. 



Najstarsza grupa „Piraci” hoduje w sali patyczaki,  
a przedszkole odwiedziła  

AGAMA BRODATA 



W realizację projektu „Lider Lokalnej Ekologii”  
włączyli się nauczyciele przedszkola,  

wszystkie dzieci i rodzice,  
a także przyjaciele naszego przedszkola,  

którzy biorą udział w zbiórce elektroodpadów  
oraz innych surowców wtórnych.  

  
  
  
Materiały źródłowe:  
 KZG „Dolina Redy i Chylonki” - plakaty, ulotki, kolorowanki, książeczki, bieżące informacje 
 Internet 

 
 
      Dziękujemy ! 
  
  


