Projekt środowiskowy z komponentem badawczym

RADY NA ODPADY
Sposoby segregacji odpadów i wykorzystanie ich do
wtórnego użytku

Cele projektu:
- budzenie kształtowania świadomości gospodarowania odpadami;
- stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukacje dzieci na ich najbliższych;
- angażowanie dzieci i dorosłych w działania proekologiczne;

- kształtowanie nawyku segregowania odpadów.

CELE SZCZEGÓŁOWE, dziecko:
- zna i rozumie pojecie : odpad, recykling, upcykling, reducing;
- rozumie potrzebę dbania o środowisko;
- rozumie konieczność segregacji odpadów;

- rozróżnia pojemniki do segregacji;
- wykorzystuje odpady do pracy twórczej;

- poznaje niektóre możliwości wykorzystania surowców wtórnych do zabawy;
- wykonuje z rodzicem pracę plastyczną o tematyce ekologicznej na konkurs.

Osoby realizujące projekt: dzieci 3,4,5,6 letnie i ich rodzice, pracownicy Przedszkola nr13,
Słoneczne Przedszkole w Gdyni;
dzieci 3,4,5,6 letnie i ich rodzice, pracownicy Przedszkola nr46 Jaś i Małgosia w Gdyni;
dzieci 3,4,5,6 letnie i ich rodzice, pracownicy Przedszkola nr32 Cisowiaczki w Gdyni.
Przy współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin “Dolina Redy i Chylonki”, Saniporem.

PLAN PROJEKTU I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
LUTY

·

·
·
·
·
·
·
·

· Szkoleniowa Rada pedagogiczna.
· Spotkanie ekologiczne z rodzicami,
· Scenariusze zajęć w poszczególnych grupach wiekowych wprowadzających do tematu.
Zwiad ekologiczny- wycieczki w najbliższym terenie szukanie nielegalnych wysypisk, miejsc wyznaczonych do segregacji
śmieci.
Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem odpadów papierowych: gazet, rolki po papierze toaletowym, pudełka od zapałek.
Ekologiczny bal, zabawy, tańce, korowody przy muzyce. przygotowanie strojów z gazet, wybór króla i królowej balu.
Uwolnij swoje książki, wymiana książek literatury dziecięcej i dla dorosłych.
„Zima dookoła- zabawa z kubeczkami może być wesoła”, układanie i budowanie igloo z opakowań po jogurtach.
Prezentacja multimedialna w wykonaniu Rodzica pt: „Rady na odpady”
Ubcykling, zajęcia plastyczne, wykorzystanie odpadów ekologicznych.
Zapoznanie z tematyką ekologiczną- umieszczenie referatu na stronie internetowej a także na tablicy ogłoszeniowej dla
rodziców na temat: „Chrońmy planetę”

MARZEC
·
·
·
·
·
·
·

Cykl zabaw i zajęć z zakresu „Uczymy się segregować odpady”, zabawa dydaktyczna „Kolorowe pojemniki”
Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem odpadów nietypowych (sznurki, gąbki kąpielowe, kłębek wełny)
Spotkanie z ekspertem, zaproszenie gości z Komunalnego Związku Gmin, zajęcia edukacyjne.
Pierwszy dzień wiosny, korowód z ekologicznym kwiatkiem. Wspólne wyjście z Przedszkolem nr 46 „Jaś i Małgosia” do Gdyni
na Skwer Kościuszki.
Wiosenna orkiestra, wykonanie instrumentów alternatywnych, koncert wiosenny w grupie.
Rady na odpady, układanie wierszy, haseł, rymowanek dotyczących tematu.
Zapoznanie z tematyką ekologiczną- umieszczenie referatu na stronie internetowej a także na tablicy ogłoszeniowej dla
rodziców na temat: „Baw się dbając o nasz świat”

KWIECIEŃ
· Rozmowy kierowane w grupach z wykorzystaniem: planszy, ilustracji, plakatów itp. na temat ekologii- określanie stanu wiedzy
·
„Ekologiczna pisanka”- zajęcia plastyczne.
· Ekologia jest wśród nas, przedstawienie przygotowane przez dzieci z najstarszych grup wiekowych. Zaproszenie gości z
drugiego przedszkola.
· Punkt skupu surowców wtórnych- wycieczka do punktu skupu makulatury i plastiku lub punktu złomu i metali niezależnych.
· Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem odpadów plastikowych: butelki, opakowania po jogurtach, plastikowe nakrętki.
· Zadbamy wspólnie o środowisko, wymiana gier, puzzli, układanek.
· Olimpiada sportowa, (zajęcia otwarte z rodzicami), „Baw się z nami odpadami”
· „Wiosna dookoła- zabawa z nakrętkami też może być wesoła”, układanie obrazków z zakrętek.
· Zapoznanie z tematyką ekologiczną – umieszczenie referatu na stronie internetowej a także na tablicy ogłoszeniowej dla
rodziców na temat: „Wychowanie ekologiczne w przedszkolu”

Prezentacja i ewaluacja projektu
·
·
·
·
·

Quiz ekologiczny, międzyprzedszkolny. Prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności.
Ślubowanie małych ekologów oraz wręczenie oznak „Małego Ekologa”
„Torby i torebki ekologiczne”- międzyprzedszkolny konkurs z udziałem rodziców organizator Przedszkole nr 13 wystawa prac.
“Wiosenna łąka” - miedzyprzedszkolny konkurs Przedszkole nr 46
Ankieta do rodziców „Rady na odpady”
Fotoreportaż z przebiegu projektu w placówce.

Opracowały:
Joanna Stępińska (Przedszkole nr 46 w Gdyni), Jolanta Płaczek i Dorota Langowska
(Przedszkole nr 13 w Gdyni), Anna Zapart - Dembicka (Przedszkole nr 32 w Gdyni)

