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Projektem zostało objętych około 100 dzieci ze wszystkich grup:  

• grupa „Żabki” – dzieci w wieku 3 lat; 

• grupa „Biedronki” – dzieci 4-letnie; 

• grupa „Misie” – dzieci 4-5-letnie; 

• grupa „Krasnale” – dzieci 5-6-letnie. 

 

Działaniami byli objęci także rodzice naszych wychowanków i środowisko lokalne 

przedszkola. 

 



Formularz z realizacji projektu „Lider Lokalnej Ekologii” 



Rada Pedagogiczna i zebranie z rodzicami 

poświęcone tematyce projektu (3 pkt.) 

W lutym 2017 roku odbyła się w naszym przedszkolu Rada Pedagogiczna, 

podczas której podjęto temat projektu Lider Lokalnej Ekologii – edycja 2016/2017 

„Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka i ochrona zasobów wodnych”. 

Podczas spotkania przedstawiono zadania wybrane w związku z realizacją akcji      

i ustalono realizację projektu na miesiąc luty/marzec bieżącego roku szkolnego.   

W dniu 24 lutego 2017 roku w każdej grupie wiekowej odbyły się zebrania                  

z rodzicami, na których zachęcono rodziców do współpracy przy prowadzeniu 

projektu. Przedstawiono również zaplanowane w tym zakresie działania. 

Poproszono o czynny udział ich dzieci w konkursach ekologicznych. Zwrócono 

uwagę na to, jak ważne jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie 

prawidłowych postaw proekologicznych, pozytywnych nawyków, gdyż od 

naszych najmłodszych zależy już dziś to, jak będzie wyglądała przyszłość planety 

Ziemi. Rodzice z entuzjazmem podeszli do proponowanych działań.  



Wycieczka terenowa mająca na celu przedstawienie zasad 

właściwej ochrony zasobów wodnych(2 pkt.) 

W marcu wszystkie dzieci z przedszkola wybrały się nad Kaczą Rzekę                   

w dzielnicy Mały Kack by przywitać wiosnę. Celem tej wycieczki było 

poszerzenie wiedzy ekologicznej o otaczającym świecie, dzieci poznały 

sposoby oszczędzania wody w życiu codziennym, dowiedziały się w jaki 

sposób krąży woda w przyrodzie i jakie mogą być skutki niewłaściwego 

gospodarowania jej zasobami. Poznały również sposoby oczyszczania 

wody, jej wykorzystania i oszczędzania. Wszystkie przedszkolaki wiedzą 

jaka ważna jest odpowiedzialność za stan czystości wód i obowiązku ich 

zachowania dla przyszłych pokoleń.  



Wycieczka terenowa 



Przedstawienie teatralne (3pkt) 
 

W ramach projektu odbyło się przedstawienie teatralne pod tytułem 

„Tajemnicze życie wodne” w wykonaniu dzieci z grupy  „Biedronki”. 





Akcja ulotkowo-plakatowa (1 pkt.) 
 

W miesiącu lutym 2017 roku odbyła się również akcja ulotkowo-plakatowa 

przeprowadzona przez koordynatora panią Edytę Nalewajk i nauczycieli poszczególnych 

grup przy wykorzystaniu materiałów otrzymanych od Komunalnego Związku Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni. Podczas akcji rozłożono ulotki: „Wojtka sposoby na 

odpady”, „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” oraz udostępniono 

rodzicom oraz czytelnikom Biblioteki Miejskiej w Małym Kacku broszurki między 

innymi: „To dotknąć może także ciebie”, „Z butelki czy z kranu”, „Skąd się bierze woda 

z kranu”. Rozwieszono plakaty: „PZON – właściwe miejsce na elektroodpady”,                    

„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”. Otrzymane materiały rozdzielono 

pomiędzy nasze przedszkole, sklep ogólnospożywczy Rosmarin znajdującym się                    

w pobliżu naszej placówki oraz Bibliotekę Miejską w Małym Kacku. Zapoznano dzieci 

z treściami plakatów, ulotek i broszurek. Wszyscy nasi podopieczni otrzymali 

kolorowanki podarowane przez KZG („Henio i skarb czystej wody”, „Krzyś – mistrz 

upcyklingu” i „Jaś – ekspert recyklingu”). 



AKCJA ULOTKOWO-PLAKATOWA 

W PRZEDSZKOLU NR 23 W GDYNI 



Akcja ulotkowo-plakatowa na terenie 

Przedszkola Nr 23 w Gdyni 



Akcja ulotkowo-plakatowa i rozdanie kolorowanek                 

w poszczególnych grupach wiekowych 





Akcja ulotkowo-plakatowa w sklepie spożywczym 

„Rosmarin” i w Bibliotece Miejskiej w Małym Kacku. 



Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej – grupy starsze, 

dzieci 4-5-6 -letnie z grup „Misie” i „Krasnale” (3 pkt.) 

Dnia 6 kwietnia 2017 roku odbył się w naszym  przedszkolu turniej wiedzy ekologicznej 

przeprowadzony przez panią Anetę Porzyczkowską, w którym wzięły udział dzieci w wieku       

4, 5 i 6 lat, uczęszczające do grup „Misie” i „Krasnale” pod hasłem „O wodzie wiem 

wszystko”. Turniej pomógł dzieciom usystematyzować i sprawdzić wiedzę z zakresu ochrony 

środowiska. Celem głównym turnieju było rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, 

rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz 

uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. W pytaniach 

konkursowych, poza kompleksowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska                  

i szanowania piękna przyrody, znalazły się między innymi pytania poruszające tematykę 

szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych, segregacji odpadów. Turniej składał się              

z pytań i konkurencji ruchowych. Dzieci podzielone na grupy rozwiązywały zagadki 

słuchowe i tematyczne, brały udział w zabawie badawczej, w której za pomocą zmysłu smaku 

odgadnąć jaka jest woda (słona, słodka i z cytryną). Uczestnicy turnieju rozwiązali krzyżówkę 

ekologiczną, zaśpiewali piosenkę pod tytułem „Mamo, tato wolę wodę”. A na koniec złożyły 

ślubowanie. Każda grupa otrzymała pamiątkowy dyplom za udział w turnieju ekologicznym 

pod tytułem „O wodzie wiem wszystko”. 



ŚLUBOWANIE 

Ślubuję uroczyście być przyjacielem wody,                                                                                                                       

bo oszczędzania jej znam powody.                                                                                                                                               

Będę mądrze jej używać,                                                                                                                                         

brać prysznic, zakręcać kran i deszczówkę zbierać.                                                                                                        

Dziś „woda źródlana” ważne słowo,                                                                                                                              

bo wodę wszyscy chcemy mieć zdrową.                                                                                                                       

Jej strażnikami się ogłaszamy i chronić dzielnie jej przyrzekamy!                                                                                        

To woda daje siłę i zdrowie,                                                                                                                                        

dziś każdy przedszkolak Wam to powie!                                                                                                                       

Jest bardzo ważna dla człowieka,                                                                                                                            

kto tego nie wie, niechaj nie zwleka                                                                                                                                

i prędko weźmie wody łyk wielki,                                                                                                                                    

za szklanki, dzbanka lub z butelki. 

PRZYRZEKAMY! 



Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej „O wodzie wiem wszystko” 



Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej „O wodzie wiem wszystko” 



Konkurs plastyczny – wszystkie grupy wiekowe (3 pkt.) 

W okresie od 22 do 31 marca bieżącego roku odbył się w naszym 

przedszkolu konkurs plastyczny zorganizowany w ramach projektu 

prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy                        

i Chylonki” z Gdyni „Lider lokalnej ekologii” pod tytułem 

„Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów 

wodnych”. Prace plastyczne zostały wykonane wspólnie z rodzicami, 

które zostały wyeksponowane na holu w przedszkolu. Wręczenie 

nagród przez Panią dyrektor Barbarę Smużyńską odbyło się 6 kwietnia 

2017 roku. Wszystkie prace zostały nagrodzone upominkami 

dostarczonymi przez KZG w Gdyni oraz dzieci otrzymały dyplomy.  



Wręczenie nagród w konkursie plastycznym 



Gazetka przedszkolna (3 pkt) 

Przez cały okres realizacji projektu „Lider Lokalnej Ekologii” edycja 2016/2017 

„Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych” na 

przedszkolnym korytarzu wisiała gazetka pod hasłem „Woda to największy skarb człowieka” 

zorganizowana przez koordynatora panią Edytę Nalewajk. Znalazły się na niej obrazkowe                   

i hasłowe informacje dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym. Poruszono na niej treści 

dotyczące przede wszystkim oszczędzania wody i dbania o nią. Dzieci były bardzo 

zaciekawione i często zatrzymywały się w pobliżu tablicy, na której umieszczona była gazetka, 

by ją pooglądać i poczytać zawarte na niej informacje. 



Konkurs recytatorsko – piosenkarski – 3-6-latki – zadanie własne placówki 

Jednym z zadań własnych naszej placówki był konkurs recytatorsko – piosenkarski. 

Każde uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową, w tym upominek 

podarowany przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z Gdyni. 

Pani dyrektor Barbara Smużyńska przy wręczaniu nagród podziękowała 

przedszkolakom za wysiłek i poprosiła dzieci aby zawsze dbały o czystość wody i jej 

oszczędzanie.  

Pieczę nad konkursem objęła koordynator pani Edyta Nalewajk. 



Konkurs recytatorsko – piosenkarski – 3-6-latki – zadanie własne placówki 



Projekt „Woda – dar życia” – zadanie własne placówki 

Jako zadanie dodatkowe nasze przedszkole wybrało napisanie i przeprowadzenie 

projektu edukacyjnego, w którym poruszono treści dotyczące akcji „Lider Lokalnej 

Ekologii” edycja 2016/2017 „Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz 

ochrona zasobów wodnych”. Projekt pod tytułem „Woda – dar życia” został napisany 

przez Edytę Nalewajk i Anetę Porzyczkowską. W projekcie umieszczono kilka zadań 

z akcji „Lider Lokalnej Ekologii” a mianowicie: turniej wiedzy ekologicznej oraz 

przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej. Ponadto poruszono ogólną tematykę 

dotyczącą ochrony środowiska w tym także treści związane z ochroną zasobów 

wodnych oraz segregacji śmieci. Realizacja projektu polegała na wyborze, 

dostosowaniu i ewentualnie małej modyfikacji przez nauczycieli poszczególnych grup 

treści w nim zawartych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W ramach 

projektu dzieci wykonały akwarium ze słoików, nauczyły się piosenek pod tytułem 

„Mamo, tato wolę wodę” i „Wodna piosenka” oraz wykonały różne doświadczenia  

wodą.  



Projekt „Woda – dar życia” – zadanie własne placówki 

Akwarium ze słoików wykonane przez wszystkie dzieci z 

naszego przedszkola 



Akwarium ze 

słoików 



Eksperymenty z wodą 
W ramach projektu edukacyjnego związanego z Liderem lokalnej ekologii” edycja 

2016/2017 dzieci z poszczególnych grup wykonały szereg doświadczeń z wodą, między 

innymi: „Oczyszczanie wody/ Źródło”, „Jak powstaje fala?”, „Roślinom chce się pić!”, 

„Bąbelki w wodzie”. „Czy każda woda nadaje się do picia?”, „Co się rozpuszcza w 

wodzie?”. „Zaklinacz deszczu”, „W jakiej wodzie szybciej rozpuści się lód?” i „Woda jako 

para”.  



Eksperymenty z wodą 



Hodowla fasoli 
W ramach projektu edukacyjnego „Woda – dar życia” w sali dzieci z grupy „Misie” 

pojawiła się hodowla fasoli. Każda z grup posadziła fasolę w inny sposób. Dzieci 

miały za zadanie pilnować, podlewać i dokładnie obserwować. 



Zajęcia dydaktyczne – zadanie własne placówki 

W pierwszych dniach marca dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w projekcie 

„Lider lokalnej ekologii” i w projekcie własnym „Woda – dar życia”, prowadzonego 

w ramach współpracy z Komunalnym Związkiem Dolina Redy i Chylonki. Dzieci 

zdobywały wiedzę na temat ochrony naszego środowiska przyrodniczego. Podczas 

zajęć przedszkolaki dowiedziały się dlaczego woda jest istotna dla życia oraz dlaczego 

należy o nią dbać. Nauczyciele omówili z dziećmi zasadę krążenia wody w przyrodzie 

na podstawie przyniesionej przez dzieci literatury i eksperymentów. W trakcie zajęć 

edukacyjnych dzieci wykonywały doświadczenie związanych z wodą min.: 

„Wędrówka wody”, „Co pływa, co tonie", „Kiedy słoik jest pełen”, „Stworzyliśmy 

wodne instrumenty”. Na podstawie wykonanych eksperymentów dzieci odpowiadały 

na pytanie czy każda woda nadaje się do picia? Podczas eksperymentów z wodą dzieci 

wspaniale się bawiły i uczyły. Podczas zajęć poruszono także tematykę dotyczącą 

szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych oraz segregacji odpadów. 



Zajęcia dydaktyczne – zadanie własne placówki 



Zajęcia dydaktyczne – zadanie własne placówki 
W ramach projektu prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”                         

z Gdyni „Lider lokalnej ekologii” – „Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz ochrona 

zasobów wodnych” odbyły się zajęcia dydaktyczne wybrane jako zadanie własne placówki. Podczas 

zajęć poruszono tematykę segregacji śmieci i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. 

Ponadto dzieci poznały sposoby oszczędzania wody i dbania o to, by była czysta. Na koniec 

odśpiewały piosenkę „Mamo, tato wolę wodę”. 



Promowanie realizowanego projektu „Lider Lokalnej 

Ekologii” na stronie internetowej placówki – zadanie własne 

Jednym z zadań własnych placówki było promowanie projektu „Lider Lokalnej 

Ekologii” edycja 2016/2017 „Zrównoważony rozwój a racjonalna gospodarka oraz 

ochrona zasobów wodnych” na stronie internetowej przedszkola przez panią Edytę 

Nalewajk. Na stronie znalazły się zdjęcia i opisy z realizowanych w ramach projektu 

zadań. Wpisy opatrzone zdjęciami można znaleźć tutaj: 

-http://www.przedszkole23.pl/akcja-ulotkowo-plakatowa-w-ramach-lidera-lokalnej-ekologii 

-http://www.przedszkole23.pl/powitanie-wiosny 

-http://www.przedszkole23.pl/konkurs-recytatorsko-piosenkarski 

-http://www.przedszkole23.pl/konkurs-plastyczny 

-http://www.przedszkole23.pl/turniej-ekologiczny-o-wodzie-wiem-wszystko 

-http://www.przedszkole23.pl/kolorowanki-z-kzg 

-http://www.przedszkole23.pl/doswiadczenie-z-woda 

-http://www.przedszkole23.pl/akwarium-0 

-http://www.przedszkole23.pl/zajecia-dydaktyczne-2 

-http://www.przedszkole23.pl/zajecia-o-wodzie 

-http://www.przedszkole23.pl/zajecia-dydaktyczne-1 

-http://www.przedszkole23.pl/zajecia-dydaktyczne-0 

-http://www.przedszkole23.pl/hodowla-fasoli 

-http://www.przedszkole23.pl/akwarium-1 

-http://www.przedszkole23.pl/doswiadczenia 
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