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 Uczestnicy projektu: 

Przedszkolaki Niepublicznego Przedszkola 

„Janowiaczek” w Rumi 

  oraz wszyscy chętni rodzice i nauczyciele 

poszczególnych grup wiekowych: 

 



W projekcie wzięło udział 290 dzieci  

 Grupa krasnale 2 latki- 25 dzieci 

 Grupa Biedronki 2,5 latki 30 dzieci 

 Grupa Pszczółki- 3 latki 30 dzieci 

 Grupa Smerfy- 3 i 4 latki 30 dzieci 

 Grupa Żabki 3 latki 30 dzieci 

 Grupa Wesołe Jeżyki 4 latki 30 dzieci 

 Grupa Rumianki- 4 latki 25 dzieci 

 Grupa Wiewiórki 4 latki 30 dzieci 

 Grupa Kubusie 5 latki 30 dzieci 

 Grupa Mądre Sowy 30 dzieci 



Ustawa o ochronie środowiska zobowiązuje 

zarówno władze jak i całe społeczeństwo 

do troski oraz podejmowania działań na 

rzecz zahamowania procesów degradacji 

środowiska.  

Ochrona ta wyraża się w szczególności na 

podjęciu lub zaniechaniu działań 

umożliwiających zachowanie lub 

przywracanie równowagi przyrodniczej. 

 . 



Celem udziału w projekcie było 

uświadomienie naszym przedszkolakom oraz 

ich rodzinom wpływu człowieka na stan 

środowiska naturalnego oraz zaktywizowanie 

środowiska rodzinnego do działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju.  



Nasze przedszkole od początku swojej działalności 

aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego- jest to jedna z 

misji naszego przedszkola. 

 

Dzieci potrzebują wzorów do naśladowania, dlatego 

też na drodze oddziaływań wychowawczych  

nasze  od wielu lat współpracuje  

z Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy  

i Chylonki w Gdyni. 

 

  



W ramach realizacji projektu Lider 

Lokalnej Ekologii zrealizowane zostały 

następujące zadania: 



Kampania informacyjna dotycząca 

realizacji projektu 

 Na tablicy informacyjnej umieszczone zostało zaproszenie rodziców i dzieci do udziału w 
projekcie 

 Podczas zebrań z rodzicami przedstawiony został  temat oraz plan działań w zakresie 
realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii 

  podczas rad pedagogicznych oraz cotygodniowych spotkań nauczycieli wszyscy nauczyciele 
placówki zapoznani zostali z założeniami projektu „Lider Lokalnej Ekologii”. Nauczyciele 
wybrali zagadnienia do realizacji biorąc pod uwagę indywidualne możliwości swoich dzieci.   

 W holu przedszkola umieszczone zostały ulotki informacyjne opracowane przez KZG Dolina 
Redy i Chylonki w Gdyni dotyczące  gospodarki odpadami, szkodliwości spalania śmieci  w 
piecach domowych oraz odnawialnych źródeł energii.  Wykorzystane zostały również 
materiały otrzymane po zakończeniu szkolenia” Przedszkole/szkoła dla środowisa”. 

 W holu przedszkola umieszczone zostały również plakaty wykonane przez dzieci z grup 
Kubusie, Mądre Sowy i Wesołe Jeżyki. Na tablicach ogłoszeń każdej z grup biorących udział w 
projekcie umieszczane były informacje na temat realizacji projektu.  



 We wszystkich grupach wiekowych przeprowadzony został cykl 

zajęć  wychowawczo- dydaktycznych dotyczących kształtowania 

nawyków związanych z ochroną środowiska w myśl hasła:”Ciepło, 

bezpiecznie i nowocześnie”. Dzieci oraz rodzice uwrażliwieni 

zostali na problem szkodliwości spalania odpadów w piecach 

domowych, poznały odnawialne źródła energii oraz sposoby 

oszczędzania energii cieplnej.  

 



Dzieci poprzez zabawę nauczyły się  

racjonalnej konsumpcji i szacunku  

do dóbr jakie niesie nam dzisiejsza cywilizacja 
 

 



 Zajęcia z cyklu upcykling- czyli użyj ponownie, przetwarzaj 

odpady przeprowadzone zostały we wszystkich grupach 

wiekowych 



 

 



We wrześniu, w październiku oraz w marcu zorganizowane 

zostały  w grupach dzieci 4, 5 i 6 letnich wycieczki terenowe 

po najbliższej okolicy. Dzieci  mogły zaobserwować tzw. 

„dzikie wysypiska”,  segregowały odpady zgodnie z zasadą: 

plastik, szkło, papier.  



W marcu wraz z nadejściem wiosny 

 odbyła się akcja plakatowa promująca zachowania proekologiczne pod 

hasłem „O Ziemię daj bo Ziemia to raj” oraz „Przedszkolak wie, co dla 

środowiska jest dobre a co nie”. Dzieci z grup: Kubusie, Mądre Sowy i 

Wesołe Jeżyki maszerowały ulicami miasta Rumi  

z własnoręcznie przygotowanymi transparentami, śpiewając piosenki 

z repertuaru przedszkolaka.  



Dzieci z młodszych grup wraz z rodzicami przygotują  z okazji 

Dnia Rodziny stroje ekologiczne, starszaki zaś przygotowują 

przedstawienia o treści ekologicznej.  

Dni Rodziny w naszym przedszkolu planowane są w dniach 

31.05.2016- 08.06.2016 

 



Metody i formy pracy z dziećmi 

 Modelowanie właściwych postaw poprzez stosowanie form dramy, teatrzyku 

kukiełkowego, scenki sytuacyjne, wcielanie się w określone role;  

 Wykorzystanie inscenizacji prezentującej prawidłowe zachowania 

ekologiczne;  

 Wykorzystanie historyjek  obrazkowych, plansz i filmów edukacyjnych, 

książeczek   bajek prezentujących zagrożenia płynące z zaśmiecania 

środowiska, marnotrawstwa żywności i dóbr naturalnych;  

 Wykorzystanie różnych form pracy zespołowej i zbiorowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wdrażania dzieci do pracy w grupie z przydziałem 

konkretnych zadań dla jej członków wśród dzieci 5 i 6-letnich; 



Cykl zajęć pod hasłem  „świadomy konsument wie, jak bronić naszej 

planety”.  

 Dzieci uwrażliwione zostały na  konieczność  

nie marnotrawienia pożywienia  

oraz dokonywania świadomych zakupów. Poznały również oznakowania 

produktów przyjaznych środowisku. 



„Jemy zdrowo kolorowo”- wspólne przygotowanie posiłków to świetna 

okazja do rozmowy na temat marnowania jedzenia.  

Ważnym elementem naszej ekologicznej działalności jest promowanie 

zdrowego stylu życia. W minionym roku  zrealizowaliśmy temat promujące 

zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe miedzy innymi : W zdrowym 

ciele zdrowy duch, Sałatka zamiast chipsów, Śniadanie daje moc.  

 

 



Zabawy w dom, zabawy w sklep- czyli w jaki sposób dokonywać 

świadomych zakupów. Kiedy dokonujemy zakupów patrzymy z reguły 

na to, czy data ważności jest aktualna, albo oceniamy produkt po 

opakowaniu - jego kolorach, estetyce. Warto aby od najmłodszych lat   

uczyć się zwracać uwagę  na jakość produktu oraz na  to, czy jego 

opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia.  

 



W ramach realizacji projektu przeprowadzane były we 

wszystkich grupach wiekowych pogadanki na temat życia 

człowieka w harmonii z przyrodą. Młodsze dzieci 

uwrażliwione zostały na konieczność segregacji śmieci, 

oraz poznały możliwości ponownego wykorzystania 

odpadów w życiu.  Poznały również znak recyklingu. 

Starszaki zaś poznały również odnawialne źródła energii 

oraz zasady świadomego dokonywania zakupów. Zakres 

tematyczny  obejmował między innymi temat 

szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych oraz 

emisji szkodliwych dymów do atmosfery.  

 

 



22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi dzieci z grupy 

Kubusie i Wesołe Jeżyki zorganizowały akcję 

sprzątania naszego przedszkolnego lasku 



Konkursy plastyczne przeprowadzone  

w przedszkolu w ramach realizacji projektu 



 Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” organizowany przez KZG Dolina 

Redy i Chylonki w Gdyni- w konkursie wzięły udział wszystkie grupy wiekowych  

 Konkurs na plakat  „Chroń przyrodę- kupuj z głową” – czas trwania do 15.06.2015 

  Turniej Ekologiczny organizowany  z okazji Dnia Ziemi wraz z akcją sprzątania 

lasku przedszkolnego w grupach Kubusie i Wesołe Jeżyki 

 Miedzyprzedszkolny Turniej Ekologiczny planowany jest na czerwiec 2016 

 Konkurs plastyczny „Wiosenny recykling” organizowany przez przedszkole Wioska 

Smerfów w Rumi 

 Dni Rodziny w Janowiaczku pod hasłem ”Ekokonsument zasobów i dóbr czyli jak 

żyć w harmonii z przyrodą”. Grupy młodsze zaśpiewają wraz z rodzicami piosenkę 

ekologiczną oraz wykonają strój ekologiczny z wykorzystaniem odpadów. Odbędzie 

się pokaz mody ekologicznej. Starszaki zaś przygotują przedstawienie. 

 

 





Nasze przedszkolaki przez cały rok zbierały baterie 

„ZUŻYTE BATERIE TO NIEBEZPIECZNE ŚMIECI- WIEDZĄ O TYM 

DOROŚLI I DZIECI!!! 

 Program REBA uwrażliwia dzieci na szkodliwość baterii po  ich zużyciu, wyrobienia nawyku 

selektywnej zbiorki zużytych baterii w naszych rodzinach oraz poznania zasad prawidłowego 

postępowania ze zużytymi bateriami. 



Zbierały również nakrętki- udział w konkursie „Mała 

nakrętka- wielka sprawa” organizowanym przez KZG Dolina 

Redy i Chylonki w Gdyni.  

W tym roku szkolnym udało nam się zebrać aż 120 kg 

nakrętek 

 



Część nakrętek przekazana została  

choremu na dziecięce porażenie mózgowe Radkowi- 

akcja charytatywna „Mała nakrętka wielka sprawa” 



Z okazji Dnia Ziemi odbył się przemarsz  

z plakatami po najbliższej okolicy. 



Udział w ekologicznych „Spotkaniach ze sztuką” 

 w wykonaniu grup artystycznych 

 „Dyzio i Dodo razem z przyrodą” w wykonaniu grupy 

artystycznej KOP 

 „Śmieciowisko” w wykonaniu teatru Qufer 

 „Jak Piotruś dobre serduszko ratuje Ziemię” wykonaniu 

artystów studia MAGIK 



Informacje na temat działań prowadzonych  

w ramach realizacji projektu umieszczane były 

na bieżąco na stronie internetowej 

przedszkola oraz w naszej przedszkolnej 

gazetce „Janowinki”. 

 

www.janowiaczek.com 

 



W wyniku prowadzonych działań udało się 

nam osiągnąć zamierzone cele: 

uświadomienie naszym przedszkolakom oraz 

ich rodzinom wpływu człowieka na stan 

środowiska naturalnego oraz zaktywizowanie 

środowiska lokalnego do działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju i świadomego 

korzystania z dóbr cywilizacji. 

 



Dziękuję za uwagę. 

 Dorota Kornacka- koordynator projektu „Lider Lokalnej Ekologii” 


