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Rada Pedagogiczna

W październiku odbyła się rada Pedagogiczna, na której został poruszony temat przystąpienia do projektu Lidera Lokalnej Ekologii .
Nauczyciele zapoznali się z tematem, jaki będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018 i wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie dot. 
“Ciepło i bezpiecznie”.



Walczymy ze smogiem, ze śmieciami - wycieczka terenowa, ulotki

Pobliskie domy palą w piecach śmieciami! Walczymy z tym, bo nie da się 
oddychać na placu zabaw, rodzice włączają się do akcji, piszą do Urzędu Miasta 
w Gdyni, że mieszkańcy domków jednorodzinnych palą śmieciami! To juz drugi 
rok trwa walka rodziców z paleniem śmieci w gospodarstwach domowych wokół 
przedszkola. Pzy okazji wrzucamy ulotki do skrzynek pocztowych dot. 
szkodliwości spalania śmieci.



Przedstawienie ekologiczne
Starszaki przygotowały przedstawienie ekologiczne. Ukazały wpływ jaki ma na 
środowisko: wiatr, słońce, woda...



Straż Miejska w przedszkolu
Grupy starszaków odwiedził przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdyni . Przybliżył 
dzieciom wiedzę dotyczącą spalania śmieci w gospodarstwach domowych i 
szkodliwy wpływ na środowisko.



Konkurs Plastyczny “Oszczędzamy energię…”
Konkurs został przeprowadzony na placówce wśród wszystkich grup 
przedszkolnych. Teraz wiemy jak należy oszczędzać energię...żyjemy 
ekologicznie:)





Ogłoszenia dla rodziców!
Rodzice są włączeni do akcji dotyczącej spalania śmieci w gospodarstwach 
domowych poprzez dzieci, oraz treści ukazywanych na tablicy ogłoszeń.

Zaproszenie rodziców na Pokaz odgórnej

metody palenia w piecu

24.02.2018 Gdynia Demptowo

zorganizowany przez Straż Miejską w Gdyni.



Ogłoszenia, informacje dla rodziców...



Dziękujemy, że wybierasz rower!

“Dziękujemy, że wybierasz rower!”. Zachęciliśmy dzieci,aby danego dnia każde przyjechało do przedszkola na rowerze 
lub na hulajnodze. Pani dyrektor już w wakacje zakupiła stojaki na rower, aby zachęcić rodziców do “odprowadzania “ 
dziecko, nie samochodem,ale korzystając z innego środka komunikacji, jakim jest rower. Dla nas osoba, , która w ten 
sposób porusza się po mieście, jest dla nas zwycięzcą i zasłużonym dla miasta bohaterem, przyczyniającym się do 
zmniejszania korków i emisji spalin. Te treści ekologiczne już od małego wpajamy dzieciom zachęcając do jazdy na 
rowerze wraz z dziećmi, dzięki czemu dbamy o czystość powietrza, którym oddychamy. Akcja bardzo spodobała się 
dzieciom, jak i rodzicom….Dzieci chętniej przyjeżdżają do przedszkola na rowerze lub na hulajnodze. 

Ponad to uczestniczymy w akcji prowadzonej przez Miasto Gdynia “Odprowadzam Sam” przez cały rok szkolny. W 
przedszkolu odbyła się pogadanka w każdej grupie przedszkolnej dotyczącqa Akcji Ekologicznej...







Stojaki zakupione przez panią  dyrektor



Dzień Drzewa
Całe przedszkole przyłaczyło sie do obchodów Dnia Drzewa. Dzieci z poszczególnych grup wykonało prace przestrzenne plastyczne 
drzew, które wzbogaciły szatnię przedszkola.

Głównym celem podjęcia tej  tematyki, było:
-wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego
- rozwijanie postaw proekologicznych
- zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew
- zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska  (sadzenie nowych drzew)
- ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody
 Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla 
człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa.  Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną na galerię w holu 
przedszkola.”. Następnie dzieci w ogrodzie przedszkolnym zasadziły nowe drzewka podarowane  przez rodziców. Uroczyście 
zatańczyły i zaśpiewały w kole witając nowego mieszkańca ogrodu. Dzieci z dużym entuzjazmem przyjęły wiadomość o wspaniałej 
niespodziance- sadzenie nowych drzew w ogrodzie przedszkolnym.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały listu od Drzewa, który  został odczytany przez nauczycieli.
Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem złożyły przysięgę, obiecując, że zawsze będą dbały o wszystkie drzewa, które maja wpływ na 
jakość naszego POWIETRZA!



Prace plastyczne do Galerii Dzień Drzewa









Zabawy ruchowe dramowe ….jesteśmy drzewami...



Sadzimy nowe drzewka
Uświadamiamy dzieciom ,że do życia jest potrzebny tlen, który dają nam rośliny, 
zatem je sadzimy:)



Sadzimy rośliny, które dają nam tlen…starszaki



Rodzice u Żabek
Również rodzice przyłaczyli sie do akcji: sadzimy roślinki...



Dzień czystego powietrza
Tego dnia odbyły się zajęcia i zabawy edukacyjne, w czasie których dzieci zostały 
zapoznane z niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą spalanie śmieci w piecach 
domowych.Jesteśmy pełni pozytywnej energii i nadziei, że nasza mała akcja spotkała się z 
aprobatą i życzliwością. Przedszkolaki wzbogaciły swą świadomość o to, jak ważna jest 
dla nas czystość powietrza, którym oddychamy, a to w dużej mierze zależy przecież od nas 
samych.



Jak zanieczyszczamy powietrze? Zabawy badawcze





Cykl zajęć dot. ekologii
Starszaki w ramach zajęć edukacyjnych ogladały filmy o treści ekologicznej:

https://www.youtube.com/watch?v=5V7bmm3yQ9A - ochrona środowiska w UE

https://www.youtube.com/watch?v=S2g1lM008gU&t=535s - oczyszczanie wody

https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ - zanieczyszczenia powietrza

Dzieci miały okazję zobaczyć jak dbać o powietrze, ziemię ,przyrodę. Wiedzą, że 
śmieci, zanieczyszczenia odprowadzane do wody maja wpływ na jakość powietrza 
i życia ludzi i zwięrzat w przyrodzie.

https://www.youtube.com/watch?v=5V7bmm3yQ9A
https://www.youtube.com/watch?v=S2g1lM008gU&t=535s
https://www.youtube.com/watch?v=UfnFm98heqQ


Wpływ śmieci, olejów na środowisko - zab.badawcze
Źródła zanieczyszczeń



Spacer do pobliskiego lasu
Wdychamy czyste powietrze:)

Tak powinno być!!



Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Marszewie
Spotkanie z leśnikiem pogłębiło naszą wiedzę o znaczeniu przyrody dla powietrza 
którym oddychamy.



Nasza planeta Ziemia
W grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia plastyczne wraz z pogadanką , jak 
wygląda nasza Ziemia...i jaki wpływ mają ludzie na czystość i jakość 
powietrza...Dzieci ogladały 

bajki ekologiczne :Przygody

Kropelki”..



List do kosmitów - pomocy!!! 
Starszaki napisały zaszyfrowany list do kosmitów ..ratujmy naszą planetę!



Fundacja Ekologiczna Arka

Nasze przedszkole przystapiło do  akcji “Kawałek błękitnego nieba”, 
organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka.

https://www.facebook.com/fundacjaarka/



Ciepło dla Gdyni -  warsztaty w Info Box w Gdyni
Zajecia edukacyjne ze względu na duże zainteresowanie odbędą się dopiero w 
maju:(

17 kwi (13 dni temu)
“Dzień dobry,

Potwierdzam rezerwację terminu zajęć edukacyjnych 
"Ciepło dla Gdyni" 15.05.2018, godz. 13.00 dla 
grupy przedszkolnej.

Zajęcia są bezpłatne, jednakże za skorzystanie z 
toalety pobierana jest opłata w wys. 2zł/osoba 
(automat na monety). Prosimy, aby dzieci były 
przygotowane na taką ewentualność.

Proszę o potwierdzenie rezerwacji z Pani strony, 
co będzie jednoznaczne z zaakceptowaniem 
przez Panią załącznika, tj. "Regulaminu 
korzystania z Gdynia InfoBox".”



Materiały źródłowe
Broszury, kolorowanki dostarczone przez KZG Dolina Redy i Chylonki

Broszury i kolorowanki :Odprowadzam sam”

Materiały fundacji ekologicznej Arka

Filmy ściągnięte z YouTube dotyczace ekologii


