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W listopadzie 2016 r. w grupie III „Pszczólki” odbyło się spotkanie z rodzicami i dziećmi pod hasłem 

„Mamo, tato, wolę wodę”. Wszyscy skorzystali na tym spotkaniu: zdobyli ciekawe informacje o wodzie  

w Gdyni i nie tylko, nauczyli się hymnu o wodzie, wspólnie wykonywali ciekawe doświadczenia  

i zbudowali przedszkolny rurociąg. 









W kwietniu miała się odbyć wycieczka terenowa „Nad stawek” na Obłużu. Ze względu na duże 

kaprysy pogody odbył się spacer w deszczu i tropienie kropli wody w ogrodzie przedszkolnym. Mamy 

jednak nadzieję, że w maju aura będzie łaskawsza. 





W listopadzie, grupa IV „Muchomorki” zaprezentowała wszystkim przedszkolakom przedstawienie pt. 

„Deszczowy król”. Wszyscy świetnie się bawili, a przy okazji dowiedzieli się do czego potrzebny jest 

deszcz i co się z nim dzieje, jak już spadnie. 





W kwietniu dzieci osobiście rozdawały rodzicom ulotki zawierające informacje o wodzie w Gdyni. Grupa 

IV „Muchomorki” i grupa III „Pszczółki” stworzyły plakaty , które zawierały propozycje oszczędzania 

wody w domu i przedszkolu. 





W marcu odbył się „Turniej wiedzy ekologicznej o wodzie”. Rywalizowały ze sobą dwie najstarsze grupy, 

czyli „Pszczółki” i „Muchomorki”. Dzieci wykazały się wiedzą na temat oszczędzania wody, do czego 

potrzebna jest woda, wiedziały również jak o wodę dbać. Były również wyścigi w napełnianiu wazonu 

wodą, by jak najmniej stracić jej po drodze. Starszaki smakowały  także wodę z różnymi dodatkami  

i określały jej smak – na koniec stwierdziły, że najlepsza jest zwykła, czysta woda. 











W marcu odbył się również przedszkolny konkurs plastyczny pt „Do czego potrzebna jest woda? 

Starszaki samodzielnie rysowały prace, a młodsze dzieci ozdabiały kolorowanki. Wszyscy doskonale 

wiedzieli komu i do czego potrzebna jest woda. 





Na początku kwietnia personel, rodzice i inni odwiedzający nasze przedszkole mieli okazję przeczytać na 

naszej gazetce wiele ciekawych informacji na temat spalania śmieci oraz właściwości, jakości i sposobów 

oszczędzania wody. 



W pierwszej połowie kwietnia podsumowany został konkurs, który zaproponowaliśmy rodzicom na 

początku roku szkolnego. Konkurs fotograficzny – bo taki był jego charakter - nosił tytuł „Dziecko i 

woda”. Rodzice dostarczyli wiele ciekawych zdjęć i komisja miała problem z wytypowaniem głównych 

miejsc. Po długiej dyskusji stwierdziła, że wszyscy zasłużyli na nagrodę. 





W ciągu roku, w poszczególnych grupach, realizowane były tematy związane z wodą.  

Grupa II np. rozmawiała na temat obiegu wody w przyrodzie, jej parowaniu i skraplaniu . 





Było też wywoływanie tęczy przy pomocy wody, lusterka i latarki – świetna zabawa. 



Grupa III zastanawiała się „Co pływa, a co tonie w wodzie?” 





Grupa IV „Muchomorki”, po poważnych rozmowach o wodzie, wykonała „Beczkowozy” do bezpiecznego 

przewożenia wody oraz „Fontannę”, która ozdobi przedszkolny hol. 





W listopadzie grupa III i IV wspólnie bawiły się na „Balu wodnym”. Były konkurencje i  tańce  

z niebieskimi wstążkami. 





Pewnego dnia we wrześniu, grupa „Krasnoludków” zaobserwowała w ogrodzie przedszkolnym, do czego 

ptaszkom potrzebna jest woda?  

Okazało się, że nie tylko do picia – kąpiel była również ciekawym pomysłem. 



Podczas realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii wykorzystano następujące materiały: 

 

- plakaty, ulotki, kolorowanki, materiały informacyjne i edukacyjne dostarczone przez KZG „Dolina 

Redy  

i Chylonki” 

 

- materiały edukacyjne, plansze, ilustracje z zasobów przedszkola  

 

- informacje z zasobów internetu 

Nadmieniam, że wycieczki terenowe „Nad stawek” (grupa IV) i „Osada rybacka – Oksywie” (grupa III)   

nie zostały zrealizowane w zaplanowanym terminie z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych  

dla dzieci. Zostały wyznaczone kolejne terminy w maju. 

 

21 czerwca grupa IV i III jadą, na warsztaty organizowane przez PEWIK GDYNIA, do Stacji  

Uzdatniania Wody „Reda” – niestety nie udało nam się uzyskać zgody we wcześniejszym terminie. 

 

Nagrody za udział w konkursach, w ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii, zostaną rozdane  

w maju podczas uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                            Dziękujemy. 

 

  


