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WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ZADAŃ 



1. SPOTKANIE Z RODZICAMI NA TEMAT 

SPALANIA ŚMIECI 

 W lutym 2016 roku odbyły się w grupie IV 

„Muchomorki” ,w grupie III „Pszczółek” 

oraz w grupie II „Biedronek” zajęcia dla 

rodziców - EKO - wywiadówki. Rodzice 

zapoznali się z informacjami na temat 

szkodliwości palenia papierosów 

i dowiedzieli się, dlaczego spalanie 

niektórych odpadów jest niebezpieczne. 



2. TEMATYCZNE WYCIECZKI TERENOWE 

Skąd  

się bierze 

 ciepło w domu ? 

Ludzie 

segregują 

odpady! 



ZAPOZNANIE DZIECI Z ZASADAMI WŁAŚCIWEGO 

POSTĘPOWANIA PODCZAS EKSPLOATACJI 

INSTALACJI GRZEWCZYCH 



4. PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE  

„MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI” 

W marcu 2016 r. dzieci z grupy „Pszczółek” występowały dla 

dzieci z innych grup naszego przedszkola. 



TEKST PRZEDSTAWIENIA „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI” 
 

 

PIOSENKA -  PLANETA ZIEMIA (Mój Kuferek) 

1. Jak się dziś miewasz nasza planeto. 

O ciebie trzeba codziennie dbać, 

bo jesteś górą lasem i rzeką, 

bez ciebie życie nie może trwać. 

Ref. Śmieci wyrzucam, tam gdzie należy, 

dla dzikich kaczek dwie bułki mam. 

Rowerem chociaż trudno uwierzyć, 

na koniec świata pojadę sam. 

2. Nie smuć się więcej, nasza planeto, 

bo wiemy dobrze, jak mamy żyć, 

żeby śpiew ptaków nosiło echo, 

by czystą wodę każdy mógł pić. 

DZIECKO 1  

CORAZ MNIEJ ELEKTROŚMIECI. Radość duszę mą rozpiera. 

DZIECKO 2 

Hej, poeto! szukaj dobrze. Na odpoczynek nie czas teraz. 

DZIECKO 3 

WSZYSTKIE DZIECI TO JUŻ WIEDZĄ. 

 DZIECKO 4 

TERAZ KOLEJ NA DOROSŁYCH, ZE SIĘ ŚMIECI SEGREGUJE. 

DZIECKO 6 

PRZECIEZ TO JEST PROSTE. 

DZIECKO 7  

ORGANICZNE ODPADY ZIEMIA PRZYJMIE BARDZO CHĘTNIE 

DZIECKO 8  

Lecz od elektrośmieci samym kwasem jej się beknie. 

DZIECKO 9 

Mamo, tato albo wujku, nie rób kuku naszej Gdyni 

DZIECKO 10 

ZBIERAJ NIEBEZPIECZNY TOWAR, MY GO SZYBKO PRZETWORZYMY. 

 

 

 

 

DZIECKO  11 

KIEDY ZROBISZ ZNÓW ZAKUPY, MOŻESZ ODDAĆ STARE W SKLEPIE 

DZIECKO 12 

 TELEFONY I LODÓWKI, BY PRZYRODZIE BYŁO LEPIEJ 

DZIECKO  13 

JEŚLI JESZCZE TEGO NIE WIESZ, TO CI WŁAŚNIE MÓWIĄ DZIECI 

DZIECKO 14 

 WEJDŹ NA STRONĘ W INTERNECIE WWW. ELEKTROŚMIECI 

DZIECKO 15 

BO TO WSZYSTKIM JUŻ WIADOMO, ŻE NAJLEPIEJ UCZĄ DZIECI. 

DZIECKO  16 

JAK OCZYŚCIĆ NASZĄ ZIEMIĘ DZIĘKI PRZETWARZANIU ŚMIECI 

Wierszyk ekologiczny 1 

WSZYSTKIE DZIECI TO JUŻ WIEDZĄ, TERAZ KOLEJ NA DOROSŁYCH, 

ŻE SIĘ ŚMIECI SEGREGUJE! PRZECIEŻ TO JEST PROSTE! 

Weź baterie, kable, myszki, telefony komórkowe, 

wrzuć to wszystko w pojemniki. Proste? I gotowe! 

Wierszyk ekologiczny 2 

ZOBACZ, TRAWA TU ZIELONA, A Z BATERII PŁYNIE KWAS. 

PROSZĘ,  WIĘCEJ TEGO NIE RÓB, ŻYJESZ TYLKO RAZ! 

TELEWIZOR PRZEROBIONY WYBUDUJE AUTOSTRADĘ. 

ELEKTROŚMIECI? RECYKLING DAJE RADĘ! 

Wierszyk ekologiczny 3 

NIEBEZPIECZNE ODPADY BARDZO PIĘKNIE PRZETWORZYMY, 

SPECJALNE POJEMNIKI ROZSTAWIONE SĄ PO GDYNI! 

WSZYSTKO BĘDZIE PIĘKNIE, JEŚLI PÓJDZIESZ TĄ  DROGA, 

ZE STAREJ ŚWIETLÓWKI W MIG ZROBIMY NOWĄ! 

  

PIOSENKA – CZTERY ŻYWIOŁY (PRZYGODA Z UŚMIECHEM ) 

  



5. AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA  

W bibliotece osiedlowej… 

W przychodni lekarskiej  

dla dzieci i dorosłych 



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA W 

PRZEDSZKOLU 



6. PRZEDSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY 

EKOLOGICZNEJ  
Dzieci z grupy 

„Pszczółek” i 

„Muchomorków” 

wykazały się dużą 

wiedzą na temat 

ochrony zwierząt i 

roślin, zdrowego trybu 

życia, segregowania 

odpadów, recyklingu i 

odnawialnych  źródeł 

energii. 



PRZEBIEG TURNIEJU: 

  

1. KONKURS OBRAZKOWY – każda 

drużyna wybiera swoich reprezentantów, 

którzy z trzech obrazków mają wybrać 

prawidłową odpowiedź: 

a) Wybierz i nazwij pojazd, który nie 

zanieczyszcza powietrza 

•żaglówka, motor, autobus 

•rower, ciężarówka, samolot 

•hulajnoga, samochód, koparka 

 b) Wybierz i nazwij zwierzęta chronione 

w Polsce 

•foka, gołąb, zając 

•niedźwiedź, wróbel, sarna 

•wilk, mysz, kot 

 c) Dobierz liście do drzew, z których 

pochodzą. Nazwij drzewa. 

•kasztanowiec,  

•klon,  

•dąb 

•sosna 

2. ZAWODY SPORTOWE 

Wyścig drużyn z kasztanami niesionymi na 

łyżkach wokół pachołków (wybranie pięciu 

osób z każdej drużyny).  

3. KONKURS Z PYTANIAMI – kolejni 

wybrani przez drużyny zawodnicy 

podchodzą do stolików i losują po dwa 

konkursowe pytania. 

  

Wybierz właściwą odpowiedź: 

a) Co to jest makulatura? 

•czy są to stare gazety, niepotrzebne papiery 

•czy są to stare meble 

•czy są to niepotrzebne leki  

b) Co to są odpady? 

•czy są to rzeczy do jedzenia 

•czy są to rzeczy do ubrania 

•czy są to rzeczy do wyrzucenia 

  

c) Co to jest recykling? 

•wyścig samochodowy 

•przyjęcie urodzinowe 

•ponowne przetwarzanie zużytych rzeczy np. 

puszek, butelek  

d) Co można robić w lesie? 

•krzyczeć i straszyć zwierzęta 

•odpoczywać, zbierać grzyby i jagody 

• wyrzucać śmieci 

e) Co powstaje z przetworzenia 

makulatury? 

•nowe zeszyty, książki 

•leki 

•buty 

  

f) Gdzie można wyrzucać papierki? 

•pod łóżko 

•do kosza 

•na chodnik 

g) Jak pomagasz ptakom w czasie zimy? 

•sypiesz karmę do karmnika 

•budujesz dla nich budkę lęgową 

•nie zwracasz na nie uwagi 

h) W parku słychać śpiew ptaków. A ty… 

•celujesz do nich z kamienia 

•słuchasz ich śpiewu 

•krzyczysz, aby zagłuszyć ich śpiew  

i) Idąc na zakupy zabierasz: 

• foliową reklamówkę 

• torbę z materiału 

•„jednorazówkę” ze sklepu 

j) Co robisz ze zużytymi bateriami?: 

•wrzucasz do pieca 

• wkładasz do specjalnego pojemnika 

• zakopujesz 

4. KONKURS PT. „SEGREGACJA 

ŚMIECI” 

Dwie osoby z każdej drużyny mają za 

zadanie odpowiednio posegregować śmieci 

do właściwych pojemników: papier, plastik, 

metal, szkło. Wygrywa ta drużyna, której 

reprezentant bezbłędnie i jak najszybciej 

posegreguje swoje śmieci. 

5. ZAWODY SPORTOWE 

Wyścig z plastikową butelką między 

kolanami (wybierane jest po pięć osób z 

każdej drużyny) 

  

6. ZAGADKI SŁUCHOWE 

Dzieci odgadują odgłosy przyrody i zbierają 

punkty (nakrętki) dla swojej drużyny. 

  

7. KONKURS SPRAWNOŚCIOWY 

•Zgniatanie kulek z gazet na czas – kto zrobi 

więcej podczas liczenia do 10. 

•Rzucanie kulkami do celu 

•Podawanie butelki w rzędach – górą i 

powrót dołem. 

 8. UKŁADANIE PUZZLI 

Dzieci składają obrazki o tematyce 

przyrodniczej z 6 – elementowych części. 

Drużyny zabierają obrazki do swoich sal w 

celu pokolorowania ich wybraną przez siebie 

techniką plastyczną. 

  

9. PODLICZENIE PUNKTÓW 

Ogłoszenie zwycięzców quizu. Rozdanie 

nagród. Cukierkowy poczęstunek dla 

każdego uczestnika. 

  

 Ślubowanie: 

Dziś ekologia to modne słowo 

Przyrodę zawsze chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy 

Od dziś przyrodzie my pomagamy 

I przyrzekamy: 

1.Troszczyć się o drzewa, krzewy i 

kwiaty 

2.Opiekować się zwierzętami 

3.Pozostawiać porządek w miejscach, 

w których przebywam 

4.Segregować śmieci 

5.Oszczędzać wodę i energię 

elektryczną 

6.Zachować ciszę w parku i w lesie. 
 



7. KONKURS PLASTYCZNY 

 „RÓŻNE ŹRÓDŁA ENERGII” 

Zajęcia o różnych 

źródłach energii 

były bardzo 

ciekawe – 

powstały piękne 

prace… 



8. GAZETKA PRZEDSZKOLNA DLA DZIECI I 

RODZICÓW 

Ulotki rozpropagowane 

zostały wśród rodziców  

i innych członków rodzin 

naszych dzieci. 



9. ZADANIA WŁASNE PRZEDSZKOLA 

Nasze przedszkole od wielu lat zbiera elektrośmieci, makulaturę, baterie i 

nakrętki. 

Co roku w 

październiku 

organizujemy  Bal 

Kasztankowy  



„WODA NASZ SKARB” 

W marcu dzieci z 

grupy 

„Krasnoludków” 

dowiedziały się jak 

ważna jest dla nas 

woda i jak ją 

oszczędzać.  



INNE DZIAŁANIA : 

  

Dzieci hodują   

rośliny w sali i 

ogrodzie  

Zimą zawsze 

dokarmiamy 

ptaki 



KONKURS RODZINNY : 

 INSTRUMENT MUZYCZNY Z ODPADÓW 

Dzieci wykonały z rodzicami instrumenty na których zagrała przedszkolna orkiestra 



WYKORZYSTANIE ODPADÓW DO ZAJĘĆ 

MATEMATYCZNYCH I INNYCH … 

Najwięcej zadań zrealizowały grupy starszaków – Muchomorki i Pszczółki,  

 młodsze grupy - Krasnoludki i Biedronki włączały się  do niektórych działań. 



KONKURSY PLASTYCZNE 

       Dzieci chętnie 

rysują: „Skąd się 

bierze ciepło” i  

ilustracje do 

opowiadania 

ekologicznego 

„Gra w obłoki”, 

sklejają papierowe 

pojazdy… 



SWOBODNE WYPOWIEDZI DZIECI NA TEMAT: 

CO TO JEST CIEPŁO I Z CZYM CI SIĘ KOJARZY? 
 

Grupa IV „Muchomorki”: 

Julka W. - ciepło kojarzy mi się ze słońcem i żółtym kolorem 

Romek S. - z kaloryferem, latem i spaloną trawą 

Janek K. - z wiosną, bo świeci słońce, a słońce jest gorące 

Wojtuś M. - z ogniem 

Dorotka G. - z tęczą 

Kornelia B. - z piecem, bo jest ciepły 

Paweł S. - z kominem, bo wylatuje z niego ciepło 

Nikodem K. - z lawą 

Hania N. - z pożarem 

Borys P. - z ogniskiem 

Maciek D. - z dachem, bo na dachu jest komin, a komina leci ciepły dym 

Karolina C. - z żonkilami, bo są żółte jak słońce, a słońce jest gorące 

Roksana P. - z wulkanem 

Amelka W. - z latem 

Adrian G. - z lampą, bo jak świeci to jest ciepła 

  

Grupa III „Pszczółki”: 

Iza S. - ciepło to ogień i suszarka; kojarzy mi się z kotłownią 

Kuba K. - ciepło to lato i słońce; kojarzy mi się z elektrociepłownią 

Nataniel N. - ciepło to ogień, słońce, ciepło z piecyka, z baterii słonecznych 

Julka W - ciepło to słońce, ogień, woda ciepła 

Damian - ciepło to elektrownia słoneczna, prąd i piece 

Vanessa - ciepło to podgrzana woda 
 



PRACE I DEKORACJE Z ODPADÓW 

Dzieci dobrze się uczą i bawią, a z odpadów powstają piękne przedmioty.  



W OGRODZIE PRACOWALI RODZICE … 

Opony dostały 

„drugie życie”,  

ogród nowych 

mieszkańców, a 

dzieci nowych 

„kolegów”. 



W OGRODZIE PRACOWAŁY RÓWNIEŻ DZIECI … 

Jesienią 

zbierają plony i 

grabią liście. 

Na wiosnę 

wysiewają 

nasiona 

warzyw i 

kwiatów 



POZNAJEMY ZWIERZĘTA CHRONIONE… 

W marcu gościliśmy 

ptaki drapieżne z  

„Zielonej szkoły”- 

dzieci poznawały 

ich potrzeby i 

zwyczaje.  



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

dzieci i rodzice, a także absolwenci i 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 

• Przewodnik metodyczny „Tropiciele” WSiP 

• Przewodnik metodyczny dla nauczycieli „Przygoda z uśmiechem” 

• Internet 

 

 

                                                                                                                                              

Dziękujemy ! 

 


