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Formularz zgłoszeniowy 



RADA PEDAGOGICZNA 
Pod koniec września, 

w Przedszkolu pod Topolą w Rumi,  
odbyła się Rada Pedagogiczna  

poświęcona tematyce projektu.  
Wszyscy nauczyciele zostali poinformowani o: 

- tematyce projektu, 

- czasie trwania, 

- warunkach udziału w projekcie,  
- zasadach realizacji projektu,  

- zadaniach proponowanych przez Związek  
w ramach projektu oraz o ilości punktów 

przyznawanych przez Związek, 
- zadaniach własnych, 

- materiałach przekazanych przez Związek, 
- nagrodach. 

Osoba prowadz ca 
spotkanie:  

mgr Angelika Kwa niewska 
 

Ilo ć osób bior cych udział 
w wydarzeniu: 14 

 

 





WYCIECZKA TERENOWA 

Wycieczka do firmy Admiral Boats 
 w Bojanie,  

w której produkuje si  jachty motorowe. 
Dzieci z grupy czerwonej miały okazj  m.in.: 

zaobserwować produkcj  jachtów 
motorowych i kutrów, wej ć na łodzie  

i poczuć si , jak na prawdziwym morzu, 
uczestniczyć w warsztatach origami, 
podczas których dzieci wykonywały  

łódki z papieru.  
Dodatkowo dowiedziały si , e lakiery, 

którymi malowane s  łodzie,  
po wyschni ciu s  bezpieczne  

dla rodowiska 
 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy czerwonej, 

nauczyciele oraz pracownicy 
firmy) 





 

WYCIECZKA TERENOWA 

Dzieci z Przedszkola pod Topol  w Rumi  
miały okazj  wybrać si  na wycieczk  piesz   

nad rzek  -  Zagórska Struga.  
 

W wycieczce brały udział takie grupy jak:  
gr. t czowa, czerwona, fioletowa i niebieska. 

 
Dzieci dowiedziały si  podstawowych informacji  

na temat Zagórskiej Strugi  
(m.in. sk d wypływa, ile liczy kilometrów, 

gdzie jest jej uj cie, itd.). 
  

Dzieci z uwag  obserwowały rzek , a tak e 
infrastruktur  z ni  zwi zan ,   

tj. mosty, młyn, tamy. 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy czerwonej, t czowej, 
fioletowej i niebieskiej, nauczyciele) 





 

WYCIECZKI TERENOWE 

W roku szkolnym 2016/2017 realizowali my w naszym 

przedszkolu temat o zawodach.  
Dzieci miały okazję spotkać się z różnymi ludźmi  

oraz odwiedzić ciekawe miejsca. Przy okazji zastanawiały się 

 po co woda jest ludziom potrzebna. 
A oto odpowiedzi dzieci: 

Piekarzowi woda potrzebna jest „do pieczenia chleba, do mycia 
garnków i przyborów kuchennych, do umycia rąk przed 

wyrabianiem ciasta”  
(dzieci odwiedziły piekarni  „U Skierki”),  

szkutnikowi „do testowania nowo zbudowanych łodzi,  
do rozrabiania farby” (firma Admiral Boats),  
fryzjerowi „do mycia włosów i głowy”,  

(Zakład fryzjerski Trand Hair),  
Ogrodnikowi „do dbania o rośliny, do umycia rąk po przesadzaniu 

kwiatów, do mycia doniczek” (Royal Merlin),  
Dentyście „do  mycia zębów, naprawiania zębów, do mycia rąk 

przed naprawianiem zębów” (mama Borysa). 
 

Planowana jest równie  wycieczka do stra y po arnej  
oraz wycieczka do Ocean Parku we Władysławowie. 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy czerwonej, 

t czowej, zielonej, nauczyciele) 





PRZEDSTAWIENIE 
TEATRALNE  

PT. „WODA RÓDŁEM YCIA” 

W listopadzie dzieci z grupy niebieskiej 
przygotowały przedstawienie o wodzie.  

 
Spektakl miały okazj  obejrzeć 

wszystkie przedszkolaki  
oraz ich wychowawcy. 

 
Celem przedstawienia było u wiadomienie 

dzieciom jak wa na jest woda  
i jak  odgrywa rol  w przyrodzie. 

 
Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(wszystkie dzieci z przedszkola  

oraz nauczyciele) 



PRZEDSTAWIENIE O WODZIE 



 

Po przedstawieniu dzieci poznały  
Elk  kropelk .  

 
 
 
 
 
 
 

Dowiedziały si  jak powstaje deszcz,  
sk d bierze si  woda.  

Na koniec, ka da grupa dostała Elk  Kropelk ,  
aby j  przykleić na zbiornik wody  

(który znajduje si  w ka dej Sali), zestaw 
kolorowanek oraz odznak  z hasłem:  

„ eby zdrowym zawsze być,  
trzeba du o wody pić” 

 
Dzieci młodsze, po przedstawieniu, uczyły si  

piosenki o wodzie, natomiast 
 dla starszaków zorganizowany został konkurs 

tematyczny o wodzie. 
 



NAUKA PIOSENKI O WODZIE 

ZAGADKI O WODZIE DLA STARSZAKÓW 

POZNANIE ELKI KROPELKI 



„SPOTKANIE”  
ZE SPECJALIST  

W kwietniu dzieci z grupy niebieskiej, fioletowej, 
czerwonej i t czowej miały okazj  zobaczyć 2 filmy, 
z serii „Bezpiecznie, bo ekologicznie”, dot. ochrony 

wód oraz odpadów komunalnych.  
Dzi ki filmom dzieci miały okazj  wysłuchać specjalistów 

z danej dziedziny, m.in.  
- p. Wiesława Kujawskiego (Dyrektora ds. eksploatacji), 

który wytłumaczył sk d bierze si  woda w kranie  
i w jaki sposób zostaje oczyszczona oraz opowiedział 
czym zajmuje si  Oczyszczalnia cieków D bogórze. 
Dzieci dowiedziały si  równie  o tym, w jaki sposób 

mo na oszcz dzać wod .  
-p. Tadeusza Wi niewskiego (Przewodnicz cego Zarz du 

KZG „Dolina Redy i Chylonki”), który opowiedział  
o działalno ci Zwi zku. 

-p. Agnieszk  Spodzieje (Kierownik działu Sprzeda y  
i Ochrony rodowiska w Ekodolinie), która 

opowiedziała o Ekodolinie. Dzieci dowiedziały si , 
jakie odpady trafiaj  do sortowni odpadów, 

kompostownia halowa, kompostownia zielona, kwatera 
na odpady budowlane, kwatera składowa  

Dodatkowo dzieci dowiedziały si  równie  o tym, 
 jak kiedy  ludzie post powali ze mieciami  

oraz  jak segregować mieci. 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy czerwonej, 

t czowej, fioletowej  
i niebieskiej oraz nauczyciele) 





AKCJA ULOTKOWA  
I PLAKATOWA 

Na terenie Przedszkola została 
zorganizowana  

Akcja ulotkowa i plakatowa.  
Plakaty dot. Zbiórki elektroodpadów  

i zbiórki nakr tek  
oraz szkodliwo ci spalania mieci  

w piecach, zostały powieszone  
w widocznym miejscu i ka dy rodzic  

miał okazj  zapoznać si   
z informacj  zamieszczona zarówno  

na plakatach jak i ulotkach  
 

(dodatkowo ka de dziecko dostało ulotk  
informacyjn  z doł czon  informacj   

o dacie zbiórki  
oraz kolorowank  z serii Rumiane 

kolorowanki  
pt. „Uczy nas Ania Segregowania”) 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(wszystkie dzieci  

z przedszkola, nauczyciele  
oraz rodzice) 





TURNIEJ WIEDZY 
EKOLOGICZNEJ 

W kwietniu odbył si  turniej wiedzy o wodzie.  
Adresowany był do dzieci 5-letnich, ucz szczaj cych  

do Przedszkola pod Topol . 
Celem turnieju było: 

- wykazanie si  przez dzieci zdobyt  wiedz  na temat wody, 
- u wiadomienie znaczenia wody w yciu człowieka, ro lin i zwierz t 

- wdra anie  do zdrowej rywalizacji w duchu zabawy. 
 

Turniej rozpocz ł si  pokazem mody wodnej – ekologicznej.  
Dzieci prezentowały przygotowane stroje na czerwonym dywanie. 

Stroje były wykonane z worków na mieci, papieru,  
nakr tek plastikowych, itp.) 

W turnieju wzi ło udział, ł cznie 12 dzieci.  
Zadaniem  dzieci było: odgadn ć zagadk  słown , zło yć łódk   

z papieru, powiesić „pranie”, odpowiedzieć na pytania quizu, 
wyłowić ryby, uło yć puzzle, wypić wod  przez słomk . 

Podczas turnieju dzieci z grupy niebieskiej  
za piewały piosenk  o wodzie. 

Uczestnicy turnieju mogli liczyć na wspaniały doping publiczno ci. 
I miejsce zaj ły dzieci z grupy fioletowej 

II miejsce dzieci z grupy czerwonej 
III miejsce dzieci z grupy t czowej 

 
Wszystkie dzieci bior ce udział w turnieju oraz pokazie mody dostały 

pami tkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe. 
  

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy czerwonej, 

t czowej, fioletowej i 
niebieskiej, nauczyciele) 



POKAZ MODY 
EKOLOGICZNEJ 



REPREZENTANCI 
GRUP 

Grupa czerwona 

Grupa fioletowa 

Grupa t czowa 



ZAGADKI SŁOWNE,  
SKŁADANIE ŁÓDEK METODA ORIGAMI,  

WIESZANIE PRANIA 



WYSTEP GRUPY NIEBIESKIEJ 
PIOSENKA O WODZIE 



QUIZ WODNY, 
PICIE WODY PRZEZ SŁOMK  

ŁOWIENIE RYB, 
UKŁADANIE PUZZLI 



ROZDANIE NARÓD ORAZ DYPLOMÓW PAMI TKOWYCH 



KONKURS 
PLASTYCZNY 
W marcu został ogłoszony  

konkurs plastyczny  
pt. „Oszcz dzajmy wod   
i dbajmy o jej czysto ć”. 

Głównym celem konkursu było wykonanie ulotki 
maj cej na celu promowanie racjonalnego 

korzystania z zasobów wodnych lub ochrony 
wód przed zanieczyszczeniem. 

Udział wzi ły wszystkie grupy wiekowe 
I miejsce zdobyła gr. czerwona 
II miejsce gr. pomara czowa 

III miejsce gr. niebieska 
Ka da grupa, która wzi ła udział  

w konkursie, w nagrod  dostała pami tkowy 
dyplom oraz nagrody rzeczowe 

 
Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z całego przedszkola  

oraz nauczyciele) 



GRUPA CZERWONA 
I MIEJSCE 

GRUPA POMARA CZOWA 
II MIEJSCE 

GRUPA NIEBIESKA 
III MIEJSCE 



GAZETKA 
PRZEDSZKOLNA 

W ramach projektu Lider napisałam artykuł  
do gazetki przedszkolnej,  

która wydawana jest co 2 miesiące. 
W artykule znalazły się m.in. ciekawostki  

na temat wody, obieg wody w przyrodzie, 
wodne zagadki oraz instrukcja wykonania 

łódki metoda origami. 
 

Na tablicy ogłoszeń powiesiłam informacje  
na temat wody. Do gazetki użyłam folderu 

informacyjnego firmy PEWIK GDYNIA 
pt.„Wa na jest ka da kropla” 

 
Gazetka była skierowana do:  

(dzieci i rodziców). 
Artykuł do gazetki przygotowała:  

mgr Angelika Kwa niewska 



ARTYKUŁY DOT. WODY W GAZETCE PRZEDSZKOLNEJ PT. „NOWINY Z TOPOLOWEJ KRAINY” 



GAZETKA PRZEDSZKOLNA POWIESZONA NA HOLU 



ZADANIA WŁASNE: 
 
 Konkurs fotograficzny pt. „Moje zabawy z wod ” 
 Konkurs plastyczny „Woda-wa na jest ka da kropla” zorganizowany  
przez przedszkole Janowiaczek w Rumi 
 Udział w programie edukacyjnym „Mamo, tato wol  wod ” 
 Zaj cia pt. „Jest woda jest ycie” 
 Bajka o wodzie 
 Wodne eksperymenty na ka d  por  roku 
 Picie wody na co dzie  
 Zabawy z wod  i na niegu 
 Sadzenie i podlewanie 
 Robimy kompot – zaj cia kulinarne 
 Płazy w przedszkolu 
 Udział w Akademii Aquafresh 
 Udział w Akcji „Sprz tanie wiata” 
 Zbiórka plastikowych nakr tek, makulatury, elektroodpadów, baterii 
 Udział w programie szkoła/przedszkole dla rodowiska 

 
 



KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 

Konkurs fotograficzny  
pt. „Moje zabawy z wod ”  

był adresowany do rodziców i dzieci  
z przedszkola pod Topol  w Rumi. 

Celem m.in. promowanie aktywnego sp dzania 
czasu z wod . 

Przedmiotem konkursu była fotografia 
przedstawiaj ca zabaw  dziecka z wod  
(np. podczas jesiennego spaceru, w domu, 

nad morzem, nad jeziorem). 
Rozstrzygni cie nast piło  

w listopadzie 2016r. 
Uczestnicy konkursu dostali pami tkowy 

dyplom oraz nagrody rzeczowe. 
 

 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci 4,5 i 6-letnie 

oraz rodzice) 



ROZSTRZYGNI CIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

ROZDANIE NAGRÓD 



Konkurs plastyczny  
„Woda-wa na jest ka da kropla” 

zorganizowany przez  
Przedszkole Janowiaczek w Rumi 

Konkurs plastyczny pt. ‘Woda-wa na jest ka da 
kropla” był przeznaczony dla dzieci  

4-6-letnich.  
Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy  
o potrzebie ochrony wody, uwra liwienie dzieci 

na zrozumienie konieczno ci ochrony wód. 
Prac  konkursowa wykonały dzieci z grupy 
niebieskiej: Julka, Zuzia, Iga, Michał i Paweł.  

Rozstrzygni cie konkursu nast piło 29 listopada  
w Przedszkolu Janowiaczek w Rumi. 

Wszystkie dzieci bior ce  udział w konkursie 
dostały nagrody rzeczowe oraz zostały 
zaproszone na przedstawienie teatralne  

oraz na degustacj  wody i na słodki 
pocz stunek.  

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy niebieskiej 

 wraz z koordynatorem projektu) 



PRZYGOTOWYWANIE 
PRACY PLASTYCZNEJ 



WIZYTA  
W PRZEDSZKOLU 
JANOWIACZEK 

ROZSTRZYGNI CIE KONKURSU 
PLASTYCZNEGO 

ROZDANIE NAGRÓD 

OGL DANIE PRZEDSTAWIENIA 
TEATRALNEGO 

SŁODKI POCZESTUNEK 



UDZIAŁ W PROGRAMIE 
EDUKACYJNYM 

„MAMO, TATO WOL  
WOD ” 

W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole wzi ło 
udział w programie pt. „Mamo, tato wol  wod ”.  

Pani Iwonka wytłumaczyła dzieciom dlaczego czysta 
woda jest tak cenna dla człowieka.  

Dzieci poznały Zdrojka i SuperBohaterów. 
W tym dniu dzieci robiły eksperymenty wodne  

oraz bawiły si  razem. Na koniec zaj ć wszyscy razem 
wypili my wod , aby mieć sił  na cały dzie . 

W ramach projektu obejrzeli my bajk   
pt. „Zdrojek i pory roku”.  

Dzieci dowiedziały si , jakie s  3 stany skupienia wody. 
 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy fioletowej i 

niebieskiej oraz wychowawcy) 







ZAJ CIA  
PT. „JEST WODA-JEST YCIE” 

Podczas zaj ć o wodzie dzieci miały okazj  
dowiedzieć si  m.in.  

jak nazywa si  najdłu sza rzeka  
w Polsce, gdzie znajduje si  jej ródło,  

do jakiego morza wpada Wisła,  
co to jest „bałtyckie złoto”, jakie gatunki 

ryb oraz inne stworzenia morskie yj   
w Bałtyku, czym mo emy poruszać si   

po wodzie, itd. 
Dzieci bardzo ch tnie brały udział w zaj ciu. 

Nast pnie wykonały kropelki wody,  
które najpierw zawisły na tablicy  

a pó niej zostały przyklejone  
np. w łazienkach – kropelki miały dzieciom 

przypominać o oszcz dzaniu wody. Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy niebieskiej) 





BAJKA O WODZIE 

Dzieci z gr. niebieskiej, fioletowej, 
t czowej i czerwonej  

obejrzały bajk   
pt. „Niezwykła podró  kropelki”   

 
Dzieci miały okazj  zobaczyć  
jak ludzie zanieczyszczaj  wod ,  

jak działa stacja uzdatniania wody  
oraz co zrobić,  

aby oszcz dzać wod .  

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy niebieskiej, 

fioletowej, t czowej i czerwonej 
wraz z nauczycielami) 





WODNE EKSPERYMENTY 
NA KA D  POR  ROKU 

W ramach projektu Lider Lokalnej Ekologii  
dzieci z grupy niebieskiej miały okazj ,  

poprzez ro ne eksperymenty, poznać m.in.  
sk d czerpiemy wod , 

jak powstaje deszcz, jaka jest woda,  
co mo emy zrobić z wod ,  

jak sprawdzić czy woda jest czysta,  
poznać 3 stany skupienia wody, jaki jest nieg i lód. 

 
Dzieci z grupy fioletowej dowiedziały si , 

jak powstaje pienisty potwór (wulkan),  
dlaczego balon przyci ga włosy i bibuł ,  

jakie substancje rozpuszczaj  si   
w wodzie oraz oberwały jak znika moneta   

a tak e jak w druje woda. 
 

Dzieci z grupy pomara czowej wykorzystały wod   
do tworzenia prac plastycznych  

oraz zrobiły ba ki mydlane. 
 

Dzieci z grupy ółtej sprawdzały co tonie a co pływa. 

 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy niebieskiej, 

fioletowej, pomara czowej, ółtej 
wraz z nauczycielami) 



GRUPA 
NIEBIESKA 

JESIE  



GRUPA 
FIOLETOWA 

ZIMA 

GRUPA 
NIEBIESKA 

ZIMA 



GRUPA PAMARA CZOWA 
WIOSNA 



GRUPA 
FIOLETOWA 

WIOSNA 



GRUPA ÓŁTA 
WIOSNA 



Picie wody na co dzie  

Przez cały rok, wszystkie dzieci  
w przedszkolu miały dost p  

do czystej wody. 
 

W ka dej Sali dost pny jest zbiornik z wod ,  
na którym przyklejona jest Elka Kropelka,  

która przypomina dzieciom, o tym e picie wody  
jest dla człowieka bardzo wa ne  

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(wszystkie dzieci w przedszkolu) 





Zabawy  
z wod  i na niegu 

Przez cały okres trwania projektu 
dzieci miały okazj  bawić si   

nie tylko z wod  ale i na niegu  
  

Dzi ki temu rozwijały swoj  
wyobra ni  i kreatywno ć  
oraz poznawały wła ciwo ci  

wody i niegu 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(wszystkie dzieci w przedszkolu) 





Sadzenie i podlewanie 

Wiosna to najlepszy czas,  
aby co  zasiać lub posadzić.  

Wszystkie przedszkolaki siały owies  
i rze uch  oraz sadziły cebulki,  

o które bardzo dbały  
i codziennie podlewały. 

Dzi ki jednemu z eksperymentów, dzieci 
dowiedziały si , co stanie si  z ro lin  

je eli nie b dziemy j  podlewać  
oraz co stanie si ,  

gdy b dziemy j  podlewać zbyt cz sto.  
Dodatkowo dzieci z grupy czerwonej miały 

okazj  posadzić, w przedszkolnym 
ogródku, kilka drzew. Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 

(wszystkie dzieci w przedszkolu) 





ROBIMY KOMPOT 
ZAJ CIA KULINARNE 

Ka dy przedszkolak wie,  
e woda potrzebna jest do ycia. 

Dzieci z grupy fioletowej 
postanowiły zrobić zapasy na zim   
w postaci liwkowych kompotów. 

Dzieci ubrane w fartuszki, 
napełniały słoiczki liwkami,  

cukrem i wod . 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(dzieci z grupy fioletowej  

oraz wychowawca) 





Płazy w przedszkolu 

27 pa dziernika nasze 
przedszkole odwiedziły płazy 

bezogonowe: rzekotka Jadwiga, 
ropucha Aga, kumak Andrzej 

oraz płazy ogoniaste: 
salamandra Tadeusz i traszki. 

Wszystkie dzieci  
z zainteresowaniem słuchały 

informacji o ich yciu, 
upodobaniach, zwyczajach  

oraz przysmakach.  
Mogły z bliska zobaczyć,  

jak wygl daj .  
Spotkanie było bardzo ciekawe. Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 

(wszystkie dzieci w przedszkolu) 





Udział w Akademii 
Aquafresh 

W roku szkolnym 2016/2017 
nasze przedszkole wzi ło udział 

w Akademii Aquafresh.  
Podczas realizacji programu 

dzieci powtórzyły sobie zasady, 
których nale y przestrzegać  

w łazience,  
aby oszcz dzać wod . 

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(wszystkie dzieci w przedszkolu) 





UDZIAŁ W AKCJI 
SPRZ TANIE WIATA 

Dzieci z naszego przedszkola 
wzi ły równie  udział w Akcji 

„Sprz tanie wiata”  
 

Posprz tali my place zabaw 
oraz teren wokół 

przedszkola. 

Kto wzi ł udział w Akcji? 
(wszystkie dzieci z przedszkola 

wraz z nauczycielami) 





ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH 
NAKR TEK, MAKULATURY, 

ELEKTROODPADÓW I BATERII 

Dzieci wraz z rodzicami wł czyli si  w 
zbiórki zorganizowane na terenie naszego 

przedszkola.  
W ka dej Sali stał pojemnik na 

plastikowe nakr tki.  
Przy szatniach stały plastikowe 

opakowania na makulatur ,  
a pojemnik na bateri  stoi przy wej ciu  

do Przedszkola. 
Rodzice wiedzieli o zbiórkach dzi ki 

plakatom oraz karteczk , które dzieci 
dostawały do domu  

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(wszystkie dzieci,  

rodzice i nauczyciele) 





WYRAZY Z NAKR TEK 

Nie tylko zbierali my  
plastikowe nakr tki  

ale równie  tworzyli my z nich 
ciekawe wzory i litery. 





UDZIAŁ W PROGRAMIE 
SZKOŁA/PRZEDSZKOLE 

DLA RODOWISKA 
 Jako koordynator  projektu Lider Lokalnej Ekologii 

miałam szans  uczestniczyć, jako wolny słuchacz,  
w spotkaniach organizowanych przez Zwi zek  

w ramach programu edukacyjno - promocyjnego  
pt. „Szkoła/przedszkole dla środowiska” edycja II cz.3 

 
Oto wykaz spotka , na których byłam obecna: 

 04.10.2016 – „Realizacja projektów edukacji ekologicznej 
w szkole/przedszkolu” – okre lenie zasad współpracy oraz 
wsparcia ze strony Zwi zku dla szkolnych/przedszkolnych 
koordynatorów podczas realizacji projektu edukacyjnego 
na terenie macierzystej placówki o wiatowej, w ramach 

realizacji zada  zgodnie z II edycj  cz. 3 programu 
„Szkoła/przedszkole dla rodowiska”  

 07.11.2016 – nieobecna z powodów zdrowotnych 
 06.03.2017r. – „I semestr realizacji projektów 

ekologicznych – wymiana do wiadcze  cz.1.” – 
PRZEDSZKOLA – prezentacja efektów (dokumentacja 

fotograficzna, bezpo rednie efekty) projektu w 
przedszkolu, dotychczasowa liczba odbiorców, sukcesy  

i problemy jakie mo na napotkać przy realizacji projektu 
w placówce o wiatowej.  

 10.04.2017r.  – „I semestr realizacji projektów 
ekologicznych – wymiana do wiadcze  cz.2.” – SZKOŁY – 

prezentacja efektów (dokumentacja fotograficzna, 
bezpo rednie efekty) projektu w szkole, dotychczasowa 

liczba odbiorców, sukcesy i problemy jakie mo na napotkać 
przy realizacji projektu w placówce o wiatowej.  

Kto wzi ł udział w wydarzeniu? 
(Koordynator projektu Lider – 

mgr Angelika Kwa niewska) 





MATERIAŁY RÓDŁOWE 
Z KTÓRYCH KORZYSTANO W TRAKCIE REALIZACJI PROEJKTU 

 Materiały informacyjno-promocyjne 
przekazane przez Zwi zek 

 
 „Wa na jest ka da kropla” – folder informacyjny firmy  

PEWIK GDYNIA 
 

 Program edukacyjny pt. „Mamo, tato, wole wod !” 
 

 „Woda podstawa ycia. Podr cznik dla nauczyciela. Przedszkole” – 
Ogólnopolski Program Edukacyjny pt. „ yj, poznawaj, rozwijaj si ”  

 
Ró nego rodzaju strony internetowe oraz czasopisma  

z miesi cznika „Bli ej przedszkola” 
 

Filmy z serii „Bezpiecznie, bo ekologicznie” 
 

„Niezwykła podró  kropelki” - 
https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ 

 
„Zdrojek i pory roku” 

https://www.youtube.com/watch?v=C862SI4O8Sw 
i inne 

https://www.youtube.com/watch?v=C862SI4O8Sw


Dzi kuj  za uwag   
 

Prezentacj  przygotowała 
 
 

mgr Angelika Kwaśniewska 
 
 

koordynator projektu  
Lider Lokalnej Ekologii 

2016/2017  
 

Przedszkole pod Topol  w Rumi 


