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W projekcie wziW projekcie wzi ęłęło udziao udzia łł 120 dzieci z 5 grup 120 dzieci z 5 grup 
wiekowych: 2,5wiekowych: 2,5 --33--latki, 3latki, 3 --latki, 4latki, 4 --latki oraz latki oraz 

2 grupy 52 grupy 5 --latklatk óóww



Formularz Formularz 
z z realizacji projektu realizacji projektu 

przedstawiajprzedstawiaj ąący wykaz cy wykaz 
przeprowadzonych przez przeprowadzonych przez 

placplac óówkwkęę zadazadańń



RADA PEDAGOGICZNA ORAZ SPOTKANIA RADA PEDAGOGICZNA ORAZ SPOTKANIA 
Z RODZICAMIZ RODZICAMI

W czasie wrzeW czasie wrze śśniowej Rady Pedagogicznej niowej Rady Pedagogicznej 
zapadzapad łła decyzja o udziale placa decyzja o udziale plac óówki wki 

w projekcie. Wszyscy nauczyciele zostali w projekcie. Wszyscy nauczyciele zostali 
zapoznani z celami zapoznani z celami ii zadaniamizadaniami , jakie , jakie 

placplac óówka bwka b ęędzie realizowadzie realizowa łła w biea w bie żążącym roku cym roku 
szkolnym w ramach projektu Lider Lokalnej szkolnym w ramach projektu Lider Lokalnej 

Ekologii. Ekologii. 



Podczas pierwszego zebrania poinformowaPodczas pierwszego zebrania poinformowa łłam rodzicam rodzic óów o udziale w o udziale 
placplac óówki wki ww projekcieprojekcie , przedstawi, przedstawi łłam gam g łłóówne zawne za łłoożżenia oraz zaprosienia oraz zaprosi łłam am 

do wspdo wsp óółłpracy. pracy. 

W marcu odbyW marcu odby łły siy si ęę zajzajęęcia otwarte cia otwarte ptpt . . „„ Ekologiczne ozdoby Ekologiczne ozdoby 
wielkanocnewielkanocne ”” , w czasie kt, w czasie kt óórych rodzice wsprych rodzice wsp óólnie z dzielnie z dzie ććmi wykonywali mi wykonywali 
śświwiąąteczne dekoracje z wykorzystaniem surowcteczne dekoracje z wykorzystaniem surowc óów wtw wt óórnych. Zajrnych. Zaj ęęcia cia 
poprzedzone zostapoprzedzone zosta łły kry kr óótktkąą pogadankpogadank ąą nna temata temat rróóżżnych monych mo żżliwoliwo śści ci 

wykorzystania materiawykorzystania materia łłóów odpadowych.w odpadowych.



WYCIECZKI TERENOWEWYCIECZKI TERENOWE

Nasze przedszkole poNasze przedszkole po łłoożżone jest w sone jest w s ąąsiedztwie lasu, wisiedztwie lasu, wi ęęc codzienne c codzienne 
spacery zawsze pospacery zawsze po łąłączone sczone s ąą z obserwacjami przyrody. Dzieci w ciz obserwacjami przyrody. Dzieci w ci ąągu gu 
cacałłego roku szkolnego czego roku szkolnego cz ęęsto odwiedzajsto odwiedzaj ąą pobliski las, gdzie majpobliski las, gdzie maj ąą nie nie 
tylko okazjtylko okazj ęę podziwiapodziwia ćć pipięękno otaczajkno otaczaj ąącego krajobrazu, ale rcego krajobrazu, ale r óówniewnie żż

dostrzegadostrzega ćć skutki niszczycielskiej dziaskutki niszczycielskiej dzia łłalnoalno śści czci cz łłowieka. owieka. 

Podczas wielokrotnie odbywanych spacerPodczas wielokrotnie odbywanych spacer óów prowadziw prowadzi łłam wspam wsp óólnie lnie 
zz dziedzieććmi rozmowy na temat szkodliwomi rozmowy na temat szkodliwo śści zanieczyszczania lasci zanieczyszczania las óów w 

odpadami powstaodpadami powsta łłymi w domu. Dzieci wyraymi w domu. Dzieci wyra żżaałły swoje niezadowolenie y swoje niezadowolenie 
na widok pozostawianych w lesie na widok pozostawianych w lesie śśmieci, podawamieci, podawa łły przyky przyk łłady ady 

wwłłaaśściwego zachowania.ciwego zachowania.

W czasie spacerW czasie spacer óów dzieci czw dzieci cz ęęsto zwracasto zwraca łły uwagy uwag ęę na czystona czysto śćść wokwok óółł
siebie, sprawdzasiebie, sprawdza łły, czy mieszkay, czy mieszka ńńcy dzielnicy segregujcy dzielnicy segreguj ąą odpady, uczyodpady, uczy łły y 

sisięę podstawowych zasad poszanowania przyrody oraz najblipodstawowych zasad poszanowania przyrody oraz najbli żższego szego 
otoczenia.otoczenia.



W kwietniu dzieci z najstarszych grup byW kwietniu dzieci z najstarszych grup by łły na wycieczce w Przedsiy na wycieczce w Przedsi ęębiorstwie biorstwie 
CiepCiep łłowniczoowniczo --Komunalnym Komunalnym „„ KoksikKoksik ”” w Redzie. Dowiedziaw Redzie. Dowiedzia łły siy si ęę nie tylko, nie tylko, 
skskąąd sid si ęę bierze ciepbierze ciep łło w domu, ale ro w domu, ale r óówniewnie żż poznapozna łły sposoby ograniczania y sposoby ograniczania 

zanieczyszczezanieczyszcze ńń powietrza przez cieppowietrza przez ciep łłowniowni ęę oraz dowiedziaoraz dowiedzia łły siy si ęę, w jaki , w jaki 
sposspos óób mogb mog ąą na co dziena co dzie ńń oszczoszcz ęędzadzaćć ciepciep łło oraz wodo oraz wod ęę w swoich domach.w swoich domach.



SPOTKANIE ZE SPECJALISTSPOTKANIE ZE SPECJALIST ĄĄ

W czasie spotkania z panem straW czasie spotkania z panem stra żżakiem zostaakiem zosta łł poruszony temat szkodliwoporuszony temat szkodliwo śści ci 
spalania spalania śśmieci w domowych piecach. Dzieci dowiedziamieci w domowych piecach. Dzieci dowiedzia łły siy si ęę, , żże e śśmieci mieci 

nalenależży segregoway segregowa ćć i wrzucai wrzuca ćć do odpowiednich pojemnikdo odpowiednich pojemnik óów, a nie spalaw, a nie spala ćć
w piecu, gdyw piecu, gdy żż zanieczyszcza to powietrze, ktzanieczyszcza to powietrze, kt óórym oddychajrym oddychaj ąą. . 



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWAAKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA

DziDzięęki materiaki materia łłom pozyskanym przez KZG om pozyskanym przez KZG 
przedszkole przeprowadziprzedszkole przeprowadzi łło akcjo akcj ęę ulotowulotow ąą
i plakatowi plakatow ąą, kt, kt óórej celem byrej celem by łło zwro zwr óócenie cenie 

uwagi rodzicom oraz mieszkauwagi rodzicom oraz mieszka ńńcom com 
dzielnicy Babie Dodzielnicy Babie Do łły na szkodliwoy na szkodliwo śćść

spalania spalania śśmieci w piecach domowych oraz mieci w piecach domowych oraz 
zachzachęęcenie do segregowania odpadcenie do segregowania odpad óów.w.



Akcja plakatowoAkcja plakatowo --ulotkowa zostaulotkowa zosta łła przeprowadzona na terenie naszej a przeprowadzona na terenie naszej 
placplac óówkiwki ……



oraz w Bibliotece Garnizonowej Babie Dooraz w Bibliotece Garnizonowej Babie Do łły.y.



TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJTURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Podsumowaniem kilkumiesiPodsumowaniem kilkumiesi ęęcznego projektu bycznego projektu by łł turniej wiedzy ekologicznej turniej wiedzy ekologicznej 
w grupie starszakw grupie starszak óów. Dzieci wykazaw. Dzieci wykaza łły siy si ęę bardzo wysokim poziomem wiedzy bardzo wysokim poziomem wiedzy 

z zakresu ekologii.z zakresu ekologii.
W czasie turnieju dzieci rywalizowaW czasie turnieju dzieci rywalizowa łły w zespoy w zespo łłach odpowiadajach odpowiadaj ąąc na pytaniac na pytania ……



oraz rozwioraz rozwi ąązujzująąc rebusy, zagadki i zadania.c rebusy, zagadki i zadania.



KONKURS PLASTYCZNY NA TERENIE PLACKONKURS PLASTYCZNY NA TERENIE PLAC ÓÓWKIWKI

W ramach projektu nasze przedszkole zorganizowaW ramach projektu nasze przedszkole zorganizowa łło rodzinny konkurs o rodzinny konkurs 
plastyczny plastyczny „„ ZZ ekologiekologi ąą za pan brat, czyli jak dbaza pan brat, czyli jak dba ćć o wo w łłasne asne śśrodowiskorodowisko ”” na na 
projekt plakatu zachprojekt plakatu zach ęęcajcająącego do zachowacego do zachowa ńń proekologicznych na co dzieproekologicznych na co dzie ńń..



Konkurs zaowocowaKonkurs zaowocowa łł bardzo ciekawymi projektami bardzo ciekawymi projektami 
i pokazai pokaza łł , , żże nasze przedszkolaki i ich rodziny wiedze nasze przedszkolaki i ich rodziny wiedz ąą, , 

jak nalejak nale żży dbay dba ćć o o śśrodowisko.rodowisko.



GAZETKA PRZEDSZKOLNAGAZETKA PRZEDSZKOLNA

Pod hasPod has łłem em „„ BBąąddźź ekoeko ! Segreguj!! Segreguj! ”” nasza gazetka zachnasza gazetka zach ęęca przedszkolakca przedszkolak óów, w, 
ich rodzicich rodzic óów oraz pracownikw oraz pracownik óów przedszkola do segregowania odpadw przedszkola do segregowania odpad óów w 

oraz czytania oznaczeoraz czytania oznacze ńń na opakowaniach.na opakowaniach.



ZREALIZOWANE ZADANIA WZREALIZOWANE ZADANIA W ŁŁASNE ASNE 
PLACPLAC ÓÓWKIWKI



ZBIZBIÓÓRKA PLASTIKOWYCH BUTELEK, NAKRRKA PLASTIKOWYCH BUTELEK, NAKR ĘĘTEK, BATERII, TELEFONTEK, BATERII, TELEFON ÓÓW W 
KOMKOMÓÓRKOWYCHRKOWYCH

W naszym KW naszym K ąąciku Ekologicznym ciku Ekologicznym –– poza gazetkpoza gazetk ąą, plakatami i ulotkami, , plakatami i ulotkami, 
znajdujznajduj ąą sisięę rróówniewnie żż pojemniki na plastikowe butelki, nakrpojemniki na plastikowe butelki, nakr ęętki, baterie tki, baterie 

orazoraz zuzużżyte telefony komyte telefony kom óórkowe. Wrzucajrkowe. Wrzucaj ąąc je do odpowiednich pojemnikc je do odpowiednich pojemnik óów w 
dzieci uczdzieci ucz ąą sisięę segregowasegregowa ćć śśmieci oraz wiedzmieci oraz wiedz ąą, , żże niekte niekt óóre z nich sre z nich s ąą

szczegszczeg óólnie niebezpieczne i nalelnie niebezpieczne i nale żży jest odpowiednio sky jest odpowiednio sk łładowaadowa ćć..



ZbierajZbieraj ąąc c 
plastikowe plastikowe 

butelki i nakrbutelki i nakr ęętki tki 
dzieci dzieci nie tylko nie tylko 

uczucząą sisięę
segregowasegregowa ćć
odpady, ale odpady, ale 

rróówniewnie żż
pomagapomaga ćć innym.innym.



WYSTAWA PRAC WYSTAWA PRAC „„ CO ROBICO ROBIĄĄ DZIECI ZE STARYCH DZIECI ZE STARYCH ŚŚMIECIMIECI””

W ciW ciąągu cagu ca łłego roku szkolnego naszego roku szkolnego nasz ąą szatniszatni ęę oraz sale ozdabiaoraz sale ozdabia łły ry r óóżżnorodne norodne 
prace wykonane przez dzieci z wykorzystaniem pudeprace wykonane przez dzieci z wykorzystaniem pude łłek, rolek, opakowaek, rolek, opakowa ńń, , 
kartonkarton óów, kawaw, kawa łłkkóów materiaw materia łłóów itp. Celem tego typu zajw itp. Celem tego typu zaj ęćęć byby łło zacho zach ęęcanie canie 

dzieci do wykorzystywania surowcdzieci do wykorzystywania surowc óów wtw wt óórnych podczas codziennych zabaw.rnych podczas codziennych zabaw.
DziDzięęki wyobraki wyobra źźni i kreatywnoni i kreatywno śści naszych wychowankci naszych wychowank óów oraz nauczycielek w oraz nauczycielek 

powstawapowstawa łły prawdziwe dziey prawdziwe dzie łła sztukia sztuki ::

bbutelkowe prosiaczkiutelkowe prosiaczki



sskarpetkowe karpetkowe 
babałłwankiwanki

wwielkanocne ielkanocne 
kurczaki kurczaki 

z wytz wyt łłoczek oczek 
po jajkachpo jajkach



ddomki dla lalekomki dla lalek

rrobotyoboty



ppocioci ąągigi

oraz wiele innych oraz wiele innych ekozabawekekozabawek ..



ZAJZAJĘĘCIA OTWARTE CIA OTWARTE „„ EKOLOGICZNE OZDOBY WIELKANOCNEEKOLOGICZNE OZDOBY WIELKANOCNE ””

W okresie przedW okresie przed śświwiąątecznym w katecznym w ka żżdej grupie odbydej grupie odby łły siy si ęę zajzajęęcia otwarte, cia otwarte, 
w czasie ktw czasie kt óórych rodzice wraz z dzierych rodzice wraz z dzie ććmi wykonywali ozdoby wielkanocne mi wykonywali ozdoby wielkanocne 

wykorzystujwykorzystuj ąąc przy tym surowce wtc przy tym surowce wt óórne. Celem zajrne. Celem zaj ęćęć byby łło zacho zach ęęcanie dzieci canie dzieci 
i rodzici rodzic óów do wspw do wsp óólnych zabaw troszczlnych zabaw troszcz ąąc sic si ęę przy tym o przy tym o śśrodowisko rodowisko 

naturalne, zwrnaturalne, zwr óócenie uwagi na mocenie uwagi na mo żżliwoliwo śćść wykorzystania przedmiotwykorzystania przedmiot óów w 
codziennego ucodziennego u żżytku do zabaw z dzieckiem.ytku do zabaw z dzieckiem.



W czasie zajW czasie zaj ęćęć powstapowsta łły ciekawe y ciekawe ekoozdobyekoozdoby ..

NiektNiekt óóre z nich brare z nich bra łły udziay udzia łł w trw tr óójmiejskich i ogjmiejskich i og óólnopolskich konkursach lnopolskich konkursach 
i odnosii odnosi łły sukcesy. y sukcesy. 



UDZIAUDZIAŁŁ W AKCJACH PROMUJW AKCJACH PROMUJ ĄĄCYCH ZDROWY STYL CYCH ZDROWY STYL ŻŻYCIAYCIA

Nasze przedszkole w od kilku lat bierze udziaNasze przedszkole w od kilku lat bierze udzia łł w akcjach promujw akcjach promuj ąących zdrowy cych zdrowy 
styl styl żżycia. ycia. 

W bieW bieżążącym roku szkolnym dzieci uczestniczycym roku szkolnym dzieci uczestniczy łły w zajy w zaj ęęciach i zabawach ciach i zabawach 
z cyklu z cyklu „„ Mamo, tato, wolMamo, tato, wol ęę wodwod ęę”” , w czasie kt, w czasie kt óórych poznarych pozna łły zasady zdrowego y zasady zdrowego 
żżywienia, poszerzyywienia, poszerzy łły swojy swoj ąą wiedzwiedz ęę na temat roli wody w przyrodzie oraz na temat roli wody w przyrodzie oraz 

dowiedziadowiedzia łły siy si ęę wiwięęcej o jej wcej o jej w łłaaśściwociwo śściach, zastosowaniach i sposobach ciach, zastosowaniach i sposobach 
oszczoszcz ęędzania.dzania.



DuDużżym powodzeniem cieszy siym powodzeniem cieszy si ęę akcja akcja „„ Odprowadzam Sam", ktOdprowadzam Sam", kt óórej celem jest rej celem jest 
zachzachęęcanie rodziccanie rodzic óów i opiekunw i opiekun óów do odprowadzania dzieci do przedszkola w do odprowadzania dzieci do przedszkola 
ekologicznymi ekologicznymi śśrodkami transportu. Dzieci chrodkami transportu. Dzieci ch ęętnie namawiajtnie namawiaj ąą rodzicrodzic óów na w na 

codzienny poranny spacer, pozostawienie samochodu z  dcodzienny poranny spacer, pozostawienie samochodu z  daala od przedszkola la od przedszkola 
lub porannlub porann ąą przejaprzeja żżddżżkkęę rowerowrowerow ąą..



ZAJZAJĘĘCIA CIA „„ POZNAJEMY TAJNIKI EKOLOGICZNEJ HODOWLI ROPOZNAJEMY TAJNIKI EKOLOGICZNEJ HODOWLI RO ŚŚLINLIN””

Dzieci z najstarszej grupy odwiedziDzieci z najstarszej grupy odwiedzi łł dziadek jednego z przedszkolakdziadek jednego z przedszkolak óów, ktw, kt óóry ry 
jest ogrodnikiem i na co dziejest ogrodnikiem i na co dzie ńń zajmuje sizajmuje si ęę hodowlhodowl ąą ekologicznych ekologicznych 

pomidorpomidor óów. W czasie zajw. W czasie zaj ęćęć dzieci dowiedziadzieci dowiedzia łły siy si ęę, jak nale, jak nale żży uprawiay uprawia ćć rorośśliny, liny, 
aby byaby by łły zdrowe, nie szkodzy zdrowe, nie szkodz ąąc przy tym c przy tym śśrodowisku. Dzieci miarodowisku. Dzieci mia łły ry r óówniewnie żż

okazjokazj ęę samodzielnie zasadzisamodzielnie zasadzi ćć i zasiai zasia ćć swoje warzywa.swoje warzywa.



LEKCJA W BIBLIOTECE GARNIZONOWEJLEKCJA W BIBLIOTECE GARNIZONOWEJ

W ramach wspW ramach wsp óółłpracy z Bibliotekpracy z Bibliotek ąą GarnizonowGarnizonow ąą Babie DoBabie Do łły dzieci y dzieci 
z najstarszych grup wziz najstarszych grup wzi ęłęły udziay udzia łł w lekcji na temat ekologii. Pani bibliotekarka w lekcji na temat ekologii. Pani bibliotekarka 

przeczytaprzeczyta łła dzieciom opowiadanie a dzieciom opowiadanie „„ PosprzPosprz ąątajmy tajmy śświatwiat ”” , po kt, po kt óórym odbyrym odby łła a 
sisięę pogadanka na temat segregacji odpadpogadanka na temat segregacji odpad óów, sposobw, sposob óów dbania o w dbania o śśrodowisko rodowisko 

oraz zagrooraz zagro żżeeńń wynikajwynikaj ąących z zanieczyszczania przyrody.cych z zanieczyszczania przyrody.



POKAZ MODY EKOLOGICZNEJPOKAZ MODY EKOLOGICZNEJ

Na zakoNa zakońńczenie projektu dzieci z najstarszej grupy wraz z n auczycielkczenie projektu dzieci z najstarszej grupy wraz z n auczycielk ąą
wykonawykona łły stroje z surowcy stroje z surowc óów wtw wt óórnych i odbyrnych i odby łł sisięę pokaz mody ekologicznej. pokaz mody ekologicznej. 

Celem zajCelem zaj ęćęć byby łło zacho zach ęęcanie dzieci do ponownego wykorzystywania canie dzieci do ponownego wykorzystywania 
surowcsurowc óów wtw wt óórnych w czasie codziennych zabaw.rnych w czasie codziennych zabaw.



MateriaMateria łły y żżrróóddłłoweowe ::

�� Plakaty, ulotki, broszurki pozyskane od KZG Plakaty, ulotki, broszurki pozyskane od KZG „„ Dolina Dolina 
Redy i Redy i ChylonkiChylonki ””

�� MateriaMateria łły edukacyjne wydane przez organizatora akcji y edukacyjne wydane przez organizatora akcji 
„„ Mamo, tato wolMamo, tato wol ęę wodwod ęę””

�� Edyta Pawlak Edyta Pawlak „„ Edukacja ekologiczna w przedszkoluEdukacja ekologiczna w przedszkolu ””

�� InternetInternet


