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RADA PEDAGOGICZNA



Realizacja IX edycji projektu po 
hasłem „Ciepło i bezpiecznie” w 

naszej placówce została 
zainagurowana zwołaniem 

posiedzeniem rady 
pedagogicznej. Rada ta była 

przeprowadzona tylko i 
wyłącznie w przedmiocie 

projektu. Omówiono jego istotę 
oraz rozdzielono zadania na 

poszczególne grupy. Obecni na 
radzie otrzymali materiały 

poglądowe, w tym metodologie 
działania. Radzie 

przewodniczyła z-ca dyrektora 
Anna Paczull.



WYCIECZKA TERENOWA  - LAS, PARK



Wychowawczynie w swoich grupach przeprowadziły pogadanki 
tematyczne, przygotowując tym samym swoich podopiecznych 

do wycieczki terenowej, jej celu, z naciskiem na obserwacje 
zwiedzanego terenu. 



PRZEDSTAWIENIE PT. „DETEKTYWI POSZUKUJĄ CZYSTEGO POWIETRZA”

Efektem terenowej wycieczki było przygotowanie oraz wystawienie przedstawienia, którego fabuła opierała się na 
poszukiwaniu przez detektywa Holmsa i jego przyjaciela Wotsona, czystego powietrza. Spektakl wystawiony został 

przez grupę najstarszych przedszkolaków dla przedszkolnej społeczności.





SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI Z KOMINIARZEM



Sporą atrakcja była 
wizyta w naszej placówce 
Kominiarza, który przybył 

w swoim służbowym 
stroju, i w pełnym 
oprzyrządowaniu. 

Wygłoszona przez niego 
prelekcja wsparta została 

przez pokaz 
multimedialny, wręczenie 

przez niego wszystkim 
obecnym ekologicznych 

kolorowanek oraz 
materiałów promujących 

ochronę powietrza. W 
zajęciach więziły udział 

dzieci z czterech 
oddziałów 

przedszkolnych.



Kolejnymi gośćmi byli Funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji z Wejherowa, którzy między innymi 
zapoznali z dziećmi z zadaniami jakie ciążą na policji w przedmiocie ochrony powietrza, tj. ustalanie i karanie 

sprawców spalani „śmieci” i to w domowych paleniskach czy też na otwartym powietrzu, a także kontrola 
wydalanych przez pojazdy mechaniczne spalin. W zajęciach udział wzięły dzieci z czterech grup przedszkolnych.



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA



W miesiącu kwietniu zorganizowano 
akcje wizualną, polegającą na 

oplakatowaniu przedszkola i jego 
otoczenia oraz wręczanie ulotek 
rodzicom a także mieszkańcom 

Wejherowa przemieszczających się w 
okolicy przedszkola. Plakaty został 
wykonane w grupach przez dzieci 

pod nadzorem ich opiekunów oraz 
ulotki i broszury dostarczone przez 
Komunalny Związek Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki”.



KONKURS WIEDZY





Sporo emocji wzbudził przedszkolny turniej – quiz 
wiedzy ekologicznej, w którym wzięły cztery 

sześcioosobowe drużyny. Każda drużyna zobowiązana 
była wyłonić ze swojego grona dwóch liderów, którzy w 
imieniu grupy przedstawiały odpowiedzi do zleconych 
zadań. Quiz był urozmaicony, bo składał się nie tylko z 

udzielania odpowiedzi na zadane pytania, ale także 
wykonaniu zadań manualnych – obrazowych. Udział w 

tych zadaniach wzięły dzieci z trzech oddziałów 
przedszkolnych.



KONKURS PLASTYCZNY NA TERENIE PLACÓWKI



Przeprowadzony konkurs plastyczny został 
rozłożony na dwa etapy. Etap I to konkurs 

wewnątrz grupowy, z którego po dwie 
najlepsze prace (maź 3) zakwalifikowane 

zostały do konkursu głównego. I miejsce w 
tym konkursie zajęła Magdalena Klebba z 

grupy „Krasnoludki”. Wszyscy finaliści 
nagrodzeni zostali grami ekologicznymi, 

książeczkami oraz słodyczami i dyplomami.



GAZETKA

Gazetka przedszkolna 
miała nietypowy 

charakter, bowiem 
składała się z kilku 

elementów. Pierwszy z 
nich to typowe arkusze z 
zamieszczonymi na nich 

zdjęciami ze stosowanym 
opisem.



Drugie to plakaty z hasłami proekologicznymi, wykonane w grupach. 
Po trzecie makieta ekologiczne domu mieszkalnego z jego „słonecznym” 

otoczeniem.



ZADANIA WŁASNE

- zajęcia edukacyjne
- doświadczenia  i obserwacje

- wizyta w Elektrociepłowni w Wejherowie
- przedstawienie teatralne

- konkurs teatralny „Dzieci mówią smogowi nie”
- warsztaty – gry planszowe

- zajęcia w lesie „Jakim powietrzem oddychamy”
- przemarsz z okazji Dnia Ziemi



ZAJĘCIA EDUKACYJNE

To zagadnienie zostało podzielone na dwie podgrupy. 
Grupa pierwsza to zajęcia edukacyjne obrazujące 

ważność czystego powietrza dla życia. W skład zajęć 
weszło: poznanie charakterystyki powietrza, ocenianie 

sposobu jego zanieczyszczenia, metody ochrony 
powietrza przez człowieka. 

















DOŚWIADCZENIA





Zadanie drugie to przeprowadzenie doświadczeń i 
obserwacji, mających na celu przybliżenie właściwości 

powietrza a także zobrazowanie źródeł jego zanieczyszczeń, 
przede wszystkim smogu w miastach.





WIZYTA W ELETROCIEPŁOWNI W WEJHEROWIE



Dużym 
zainteresowaniem 

wśród dwóch 
najstarszych grup 
przedszkolnych, 

cieszyła się wizyta w 
„Zakładzie energetyki 

cieplnej” . W pierwszej 
części wizyty 

pracownicy ciepłowni 
przeprowadzili 

prelekcję w 
przedmiocie zadań i 

zakresu działań 
ciepłowni, po czym 
oprowadzili nas po 
całym obiekcie ze 

stosowanym 
komentarzem.

Na pamiątkę złożonej 
wizyty dzieci 

otrzymały 
odblaskowego misia.



PRZEDSATAWIENIE TEATRALNE PT. „Klimacik i Decybelek”

W ramach zadań własnych zaprosiliśmy do przedszkola 
aktorów z teatru „Duet”, którzy wystawili przedstawienie 

dla wszystkich grup przedszkolnych
pt. „Klimacik i Decybelek”



W kolejnym zadaniu, było wzięcie udziału w zorganizowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wejherowie, konkursie teatralnym pt. „Dzieci mówią smogu nie”. Konkurs odbył się na deskach 

sceny Muzycznej Państwowej Szkoły w Wejherowie.
W przeglądzie udział wzięło 21 dzieci, wydelegowanych z trzech grup przedszkolnych.

KONKURS TEATRALNY „DZIECI MÓWIĄ SMOGOWI NIE”





GRY PLANSZOWE

Interesującym zadaniem były warsztaty, zorganizowane 
dla trzech oddziałów przedszkolnych, których zadaniem 

było wymyślenie, zaprojektowanie, a następnie 
wykonanie ekologicznych gier planszowych. 

Efektem zadania było powstanie gier typu „ściganka”, 
domino, memory z podziałem złe i dobre zachowanie. 





Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Choczewo zorganizowana został wycieczka autokarowa do punktu edukacyjnego „Borowa 
Chata”  (okolica Kopalina). W wyciecze udział wzięło 55 dzieci, które następnie wysłuchały prelekcji wygłoszonej przez 
przedstawicielkę nadleśnictwa, po czym dzieci wzięły udział w zajęciach terenowych pod hasłem „Jakim powietrzem 

oddycham”.
Zajęcia te polegały na obserwacji roślinności leśnej w celu znalezienia porostów np. mąkla tarniowa, brudziec kropkowaty, 

pustułka pęcherzykowata,  będących wyznacznikiem czystości powietrza na danym terenie. W poszukiwaniach dzieci 
wspomagały się „kluczem do rozpoznawania porostów” wydanym przez Centrum Informacji Lasów Państwowych. Wycieczka 

została zwieńczona pieczeniem kiełbasek przy wspólnym ognisku. 

WYCIECZK - ZAJECIA W LESIE – WARSZTATY TERENOWE Z POROSTAMI









PRZEMARSZ PO WEJHEROWIE Z OKAZJI DNIA ZIEMI



Cały projekt 
uwieńczony został 

przemarszem 
przedszkolaków ulicami 

miasta Wejherowa z 
plakatami i 

transparentami 
głoszącymi potrzebę 
ochrony powietrza.



PODSUMOWANIE

Realizacja projektu przebiegała bezkolizyjnie, aczkolwiek wymagało czasu żaby uświadomić dzieciom, jak 
należy chronić to czego teoretycznie nie widać gołym okiem. Dopiero po obserwacji dymiących kominów i 

zapachów przez nie wydzielanych dzieci zrozumiały na czym polega problematyka zanieczyszczania 
atmosfery. 

Po kolejnych prelekcjach, realizacjach programów plastycznych i obserwacji pokazów multimedialnych 
dzieci otworzyły się na tę problematykę. Swoją wiedzą dzieliły się między innymi z gośćmi przedszkola –

Kominiarzem, Policją oraz z rodzicami. 
Wycieczki terenowe, pozwoliły im zrozumieć jak ważne jest to czym oddychamy. 

Nałożone przed realizacją projektu cele uważam za osiągnięte, a wiedze którą dzieci nabyły na pewno 
pozostanie w ich pamięci i drogowskazem w dorosłym postępowaniu.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
• materiały Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

• materiały „Eko Doliny”
• czasopisma: (m.in. z magazynów Bliżej Przedszkola, 
Wychowanie Przedszkolne, Nauczycielka Przedszkola)

• materiały edukacyjne Kubusiowi Przyjaciele Natury
• Internet

• opracowania własne


