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Rada pedagogiczna

W przedszkolu odbyła się rada pedagogiczna, na której 
ustalono i przydzielono zadania w ramach projektu Lider 
Lokalnej Ekologii. Zachęcono do włączenia się wszystkich 
nauczycieli poszczególnych grup wiekowych w przedszkolu.



           Wycieczka terenowa
W miesiącu listopadzie odbyła się wycieczka terenowa do 
lasu, gdzie dzieci zapoznały się ze źródłami energii, 
naturalnymi potrzebnymi do życia w przyrodzie: słońce , 
wiatr.



Przedstawienie

Do naszego przedszkola przyjechali licealiści ( kółko 
teatralne) IV LO z Gdyni, z przedstawieniem” Żyj z przyrodą w 
zgodzie”. W swojej bajce przybliżyli dzieciom treści 
ekologiczne i jak dbać o przyrodę ,by żyć z nią w zgodzie.



Akcja Ulotkowa i Plakatowa

1. Wspólnie z dziećmi roznosiliśmy ulotki dotyczące 
niebezpieczeństwa spalania odpadów w piecach 
domowych do gospodarstw domowych przy naszym 
przedszkolu. Rozprowadzanie ulotek, akcja plakatowa 
miała na celu uświadamiać szkodliwość i 
niebezpieczeństwo spalania odpadów w domowych 
piecach.









Oszczędzamy światło

2. Dzieci ze starszych grup pod bacznym okiem nauczyciela 
ustaliły hasła dotyczących bezpiecznego zachowania się przy 
przewodach, urządzeniach elektrycznych.





Turniej wiedzy o ekologii

W przedszkolu odbył się “turniej wiedzy” dotyczący treści 
ekologicznych , głównie związanych z oszczędzaniem energii, 
ciepła i bezpieczeństwa ,dzieci poszczególnych grup 
wiekowych odpowiadały na pytania,wskazywały urządzenia 
elektryczne, rozwiązywały zagadki, oraz wspólną krzyżówkę. 



        Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Na przełomie październik 

/listopad został zorganizowany 
międzyprzedszkolny konkurs 
plastyczny ekologiczny 
“Jesienny bukiet” z 
wykorzystaniem surowców 
wtórnych. Konkurs cieszył się 
dużym powodzeniem w naszym 
przedszkolu jak i w przedszkolu 
nr 32 w Gdyni Cisowa. 
Oczywiście pierwsze miejsce 
zajął nasz przedszkolak Alicja 
Furmańska, której serdecznie 
gratulujemy!!!



Konkurs plastyczny
Prace z konkursu międzyprzedszkolnego zostały 
zaprezentowane również w przedszkolu Cisowiaczki w Gdyni.



Tablica ogłoszeń

Na bieżąco staramy się zamieszczać artykuły dotyczące 
pojektu , w którym nasze przedszkole bierze udział. Tym 
razem skupiliśmy się jak oszczędzać energię mają dorośli i 
dzieci, a także by ostrożnie obchodzić się z prądem, 
uządzeniami elektrycznymi, zepsutymi przewodami, 
wtyczkami i pamiętać ,aby podczas korzystania z urządzeń 
elektrycznych być daleko od wody!





Przeprowadzone zadania własne:

1. Ziemia w przedszkolu u Motylków

Mama naszego przedszkolaka przebrała się za Ziemię i 
fantastycznie  przeprowadziła zajęcia w formie warsztatów, 
jak dbać o przyrodę, jak oszczędzać torby na zakupach,
zajęcia zakończyły się słodkim poczęstunkiem i upominkami.



Ziemia u motylków



2. Sprzątanie świata

We wrześniu starszaki postanowiły “posprzątać dzielnicę”. 
Jak co roku ubrały rękawiczki ochraniające dłonie i wspólnie z 
paniami dzieci zbierały śmieci w okolicach przedszkola.



3. Sprzątajmy las

Do przedszkola zajechał teatrzyk z przedstawieniem. Dzieci 
dowiedziały się jak zachowywać się w lesie (nie śmiecimy, nie 
hałasujemy, nie palimy ognisk, nie straszymy zwierząt). 
Zapoznały się z niektórymi znakami dotyczącymi korzystania 
z lasu, oraz szlakami, którymi można wędrować po lesie.





4. 90 lat Gdyni

Z okazji 90 tej rocznicy uzyskania praw miejskich przez 
Gdynię, dzieci poszczególnych grup wykonały prace 
przestrzenne z wykorzystaniem surowców wtórnych o Gdyni.

Herb miasta Gdyni, Kamienna Góra, Flaga, Akwarium 
Gdyńskie, Album o Gdyni, statek.





5. Dzień wiosny 

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny - 21 marca - był bardzo kolorowy i wesoły w 

naszym przedszkolu. Dzieci przygotowały ekologiczną „Marzannę” - symbol zimy. 

Wesołym, barwnym korowodem przeszliśmy ulicą od Przedszkola do Placu zabaw, 

by powitać WIOSNĘ. Aby tradycji stało się zadość przedszkolaki pożegnały zimę i z 

„Marzanną” śpiewem powitały wiosnę. A w ogródku “posadziły” ekologiczne 

tulipany. Żyjąc ekologicznie piękna „Marzanna” wraz z wiosną i dziećmi wróciła do 

przedszkola.



Sadzimy “ekologiczne kwiatki”



6. Cykl warsztatów 
ekologicznych
Nauczycielki starszych grup cyklicznie po podstawie programowej z grupą 

dzieci prowadziły dodatkowo warsztaty ekologiczno-plastyczne z 

wykorzystaniem surowców wtórnych.

1. Ekologiczna lalka

2. Zimowy bałwanek

3. Co powstaje z drzewa

W formie zabawy przybliżyły chętnym dzieciom treści z zakresu ekologii. 

Efektem były piękne prace plastyczne.



1. Ekologiczna lalka



2. Zimowy balwanek



3. Co powstaje z drzewa?



7. Cykl zajęć z zakresu ekologii

A.Strażnicy mocy - zapoznanie dzieci z najważniejszymi źródłami 
energii i sposobów jej wykorzystania, wskazanie urządzeń, 
czynności, które wymagają użycia energii elektrycznej. Określanie 
,co złego grozi przyrodzie. Dzieci wiedzą, jak oszczędzać energię 
w domu.





B. Energię oszczędzamy, przyrody 
nie zaśmiecamy
Rozmowa z dziećmi na temat zużytych baterii, elektrośmieci. 
Wspólnie z dziećmi sortowanie baterii od elektrośmieci.

Udział w projekcie Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”



C. Siła wiatru

W ogródku przedszkolnym obserwowanie gałęzi drzew, 
poruszanych przez wiatr i liści. Przypomnienie ,jak ważne jest 
oszczędzanie energii.

Dzieci przedstawiły krótkie scenki o wietrze.



8. Pomagajmy Ziemi - zielony dzień

 W przedszkolu nauczycielka najmłodszej grupy uroczyści z przedszkolakami 
obchodziła Dzień Ziemi. Wszystkie maluchy do przedszkola przyszły ubrane na 
zielono. Głównym celem było: zachęcanie dzieci do dbania o Ziemię na co dzień, 
poprzez 

- Wykształcanie codziennych nawyków proekologicznych
- Promowanie zachowań proekologicznych w środowisku lokalnym

- Zaangażowanie dzieci w przekazywanie wiadomości rodzicom

Wspólna gra planszowa ekologiczna - utrwalenie wiadomości z zakresu ekologii.

Zabawy z chustą animacyjną.









9. Przedszkole dla środowiska

Udział w projekcie Przedszkole dla środowiska.






