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PRZEDSZKOLE NR 13

Adres: ul. Widna 15, 81–549 Gdynia
Dyrektor: mgr Elżbieta Smolna
Koordynator projektu: mgr Izabela Szulc
Ilość dzieci biorących udział w projekcie: 156
                 (wraz z rodzicami)
Grupa wiekowa: dzieci 3 – 6-letnie



  



  

Zadania wykonane w ramach projektu:
„Zrównoważony rozwój, 

a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych”
➢ Rada pedagogiczna, pt. „Zrównoważony rozwój, a racjonalna gospodarka 

oraz ochrona zasobów wodnych”,
➢ Gazetka przedszkolna na tablicy ogłoszeń, pt „Woda”,
➢ Konkurs plastyczny: 

✔ fotograficzny, pt: „Wody Gdyni”,
✔ ekologiczny, pt: „Plakat – oszczędzaj wodę”,

➢ Akcja ulotkowa i plakatowa a terenie Przedszkola nr 13 w Gdyni,
➢ Zajęcia dydaktyczne w grupach,
➢ Wycieczki terenowe: 

✔ „Akwarium Gdyńskie”,
✔ Stacja uzdatniania wody „Reda”,
✔ „Eksperyment Gdyński”,
✔ „Pijalnia Wód Solankowych” w Sopocie,
✔ Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”,

➢ Spotkanie z przedstawicielami IMiGW z Gdyni, na terenie Przedszkola nr 13,
➢ Gromadzenie deszczówki oraz podlewanie nią kwiatów,
➢ Przedstawienie pt: „Czysta woda – zdrowia doda” z okazji Dnia Wody,
➢ Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej, pt: „Co pływa, co tonie”,
➢ Spotkanie z Panem Kominiarzem,
➢ Segregacja odpadów.



  

GAZETKA PRZEDSZKOLNA „MAŁY EKOLOG”, 
PT. „WODA”

W  roku szkolnym 2016/2017, gazetka przedszkolna „Mały ekolog”,
zawierała artykuły, informacje oraz ciekawostki dotyczące wody.

EFEKTY:
➢ Poszerzanie wiadomości dotyczących właściwości wody,
➢ zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi wody,
➢ zapoznanie z metodami i sposobami ochrony oraz oczyszczania wody,
➢ zachęcanie do wspólnego eksperymentowania z wodą (dziecko wraz z rodzicami),
➢ zachęcanie do rodzinnych spacerów nad wodę.



  

GAZETKA PRZEDSZKOLNA „MAŁY EKOLOG”,
PT. „WODA”



  

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
PT. „WODY GDYNI”

W  Międzyprzedszkolnym konkursie fotograficznym 
udział wzięły dzieci wraz z rodzicami z gdyńskich przedszkoli.

Uczestnicy mieli za zadanie sfotografować najpiękniejsze zbiorniki wodne w Gdyni.

EFEKTY:
➢ Zapoznanie z miejscami, w których znajdują się zbiorniki wodne w Gdyni,
➢ zachęcanie do rodzinnych spacerów nad wodę oraz obserwowanie przyrody,
➢ dostrzeganie piękna gdyńskich wód,
➢ zrozumienie konieczności dbania o środowisko oraz czystość wód,
➢ nawiązanie współpracy między gdyńskimi przedszkolami.



  

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
PT. „WODY GDYNI”



  

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY 
PT. „PLAKAT – OSZCZĘDZAJ WODĘ”

W  Międzyprzedszkolnym konkursie ekologicznym 
udział wzięły dzieci wraz z rodzicami z gdyńskich przedszkoli. 

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu 
zachęcającego do ochrony oraz oszczędzania wody.

EFEKTY:
➢ Zachęcanie do oszczędzania wody,
➢ rozumienie konieczności dbania o czystość wody,
➢ poznanie zachowań, jakie człowiek może wywierać na środowisko, w tym na 

wody powierzchniowe i podziemne,
➢ nawiązanie współpracy między gdyńskimi przedszkolami.



  

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY 
PT. „PLAKAT – OSZCZĘDZAJ WODĘ”



  

AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 
NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 13

Międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny cieszył się dużym powodzeniem.
Dostarczył placówce ciekawe plakaty promujące dbanie o czystość wody 

oraz oszczędzanie jej.
Była to doskonała okazja do zrealizowania akcji plakatowej oraz ulotkowej 

na terenie przedszkola. 

EFEKTY:
➢ Zachęcanie do oszczędzania wody,
➢ dostęp rodziców do materiałów promujących oszczędzanie wody,
➢ zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi wody (skąd się bierze woda w kranie, 

toaleta to nie śmietnik, itp.),
➢ zrozumienie konieczności dbania o czystość wody.



  

AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 
NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 13



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
„ŻEGLARZE”, 

„MUSZELKI”, PT. „CO PŁYWA, CO TONIE”
Podczas trwania projektu, Nauczyciele realizowali tematy dotyczące wody.

Dzieci mogły dowiedzieć się, skąd bierze się woda w kranie, jakie właściwości posiada, 
co pływa w wodzie, a co w niej tonie, co się rozpuszcza w wodzie, a co nie.

Dzieci przekonały się, że że woda występuje pod różnymi postaciami (stałym, ciekłym 
i gazowym). 

Ogromną przyjemność sprawiały dzieciom zabawy z lodem.
Podczas zajęć, Grupa IV „Marynarze” założyła hodowlę kryształów soli. 

EFEKTY:
➢ Obserwacja wody oraz jej właściwości: co w wodzie pływa, a co tonie, 

 co się rozpuszcza w wodzie, a co nie,
➢ kilkudniowa obserwacja właściwości lodu (gdy woda zamienia się w lód 

oraz gdy lód topi się i zamienia się w wodę),
➢ założenie oraz obserwacja hodowli kryształów soli,
➢ obserwacja zjawiska parowania wody,
➢ integrowanie się dzieci z różnych placówek.



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
„ŻEGLARZE”, 

„MUSZELKI”, PT. „CO PŁYWA, CO TONIE”



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z DZIEĆMI 
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI 

PT. „CO ROZPUSZCZA SIĘ W WODZIE, A CO NIE”



  

HODOWLA KRYSZTAŁÓW SOLI

DWA DNI PO ZAŁOŻENIU MIESIĄC OD ZAŁOŻENIA



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „DO CZEGO POTRZEBNA JEST WODA?”

Podczas zajęć dzieci słuchały opowiadania nauczyciela, oglądały plansze edukacyjne,
kolorowały obrazki oraz rozwiązywały krzyżówkę.

EFEKTY:
➢ Dostrzeganie znaczenia wody oraz sposoby jej wykorzystania,
➢  rozumienie potrzeby i wartości wody,
➢ uświadomienie znaczenia wody dla życia na Ziemi,
➢ wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska.



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „DO CZEGO POTRZEBNA JEST WODA?”



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „ŚWIAT Z WODĄ I BEZ WODY”

Podczas zajęć dzieci oglądały i porównywały plansze edukacyjne z obrazkami, 
na których ludzie, zwierzęta i rośliny miały dostęp do wody, a rzeki w nią obfitowały 

oraz takie, na których widać było suszę i brak wody dla ludzi, zwierząt i roślin. 
Dzieci samodzielnie wykonały makietę środowiska, 

w którym wody wystarcza dla wszystkich: roślin, zwierząt oraz ludzi.

EFEKTY:
➢ Rozumienie konieczności dbania o zasoby wody, ich czystość i oszczędne 

wykorzystywanie,
➢ rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody 

pitnej,
➢ znajomość przyczyn zanieczyszczania wody,
➢ uświadomienie, że nadmierne zużywanie wody może w przyszłości spowodować 

jej niedobory.



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „ŚWIAT Z WODĄ I BEZ WODY”



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „ŚWIAT Z WODĄ I BEZ WODY”



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „ŚWIAT Z WODĄ I BEZ WODY”



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE?

 - BUDOWANIE RUROCIĄGU”

Na kolejnych zajęciach dzieci zgłębiały wiedzę, w jaki sposób powstaje rurociąg. 
Tym razem miały okazję pracować w małych grupach. Dzieci wspierały się radą 

i pomysłami. Wytworzyła się również między nimi mała rywalizacja, 
która motywowała ich do pracy. W praktyczny sposób sprawdzali bieg wody 

w zbudowanym przez siebie rurociągu .

EFEKTY:
➢ Wyjaśnienie i rozumienie skąd się wzięła woda w kranie,
➢  uświadomienie, jak wiele wysiłku wymaga zapewnienie dostępu do wody,
➢ zachęcanie do pracy w zespole, w celu osiągnięcia wyznaczonego celu,
➢ zachęcanie i motywowanie do dokładnego składania rurek, w celu poprawnego 

zbudowania układu wodociągu i dostarczenia wody do wyznaczonego miejsca.



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE?

 - BUDOWANIE RUROCIĄGU”



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE?

 - OCZYSZCZALNIA”

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że pobrana do domu woda, musi znaleźć ujście.
Dzięki temu dowiedziały się co to jest i jak działa oczyszczalnia ścieków.

Dzieci z pomocą nauczyciela stworzyły grę i podczas rozgrywania jej same były 
„pionkami”. 

EFEKTY:
➢ Poznanie sposobów właściwego gospodarowania zasobami przyrody,
➢ zapoznanie ze sposobami oczyszczania wody,
➢ uświadomienie że woda jest niezbędnym czynnikiem do życia a Ziemi.



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE?

 - OCZYSZCZALNIA”



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „DROGA KROPELKI WODY”

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z treścią opowiadania „Plusk! Jak oszczędzać 
Wodę” oraz obejrzały bajkę edukacyjną, o przygodach Kropelki. 

Dzięki temu dowiedziały się, jak wędruje kropla wody.      

EFEKTY:
➢ Zapoznanie się ze zjawiskiem obiegu wody w przyrodzie,
➢ rozumienie roli i znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin,
➢ uświadomienie, że bez wody nie istniałoby życie na Ziemi,
➢ kształtowanie nawyków dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami 

wodnymi,
➢ wpajanie konieczności zmiany określonych nawyków (zakręcanie kranu podczas 

mycia zębów, zmywania naczyń, mycie się pod prysznicem, podlewanie kwiatów 
deszczówką).



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „DROGA KROPELKI WODY”

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z treścią opowiadania „Plusk! Jak oszczędzać 
Wodę” oraz obejrzały bajkę edukacyjną, o przygodach Kropelki. 

Dzięki temu dowiedziały się, jak wędruje kropla wody.      

EFEKTY:
➢ Zapoznanie się ze zjawiskiem obiegu wody w przyrodzie,
➢ rozumienie roli i znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin,
➢ uświadomienie, że bez wody nie istniałoby życie na Ziemi,
➢ kształtowanie nawyków dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami 

wodnymi,
➢ wpajanie konieczności zmiany określonych nawyków (zakręcanie kranu podczas 

mycia zębów, zmywania naczyń, mycie się pod prysznicem, podlewanie kwiatów 
deszczówką).



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „DROGA KROPELKI WODY”

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z treścią opowiadania „Plusk! Jak oszczędzać 
Wodę” oraz obejrzały bajkę edukacyjną, o przygodach Kropelki. 

Dzięki temu dowiedziały się, jak wędruje kropla wody.      

EFEKTY:
➢ Zapoznanie się ze zjawiskiem obiegu wody w przyrodzie,
➢ rozumienie roli i znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin,
➢ uświadomienie, że bez wody nie istniałoby życie na Ziemi,
➢ kształtowanie nawyków dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami 

wodnymi,
➢ wpajanie konieczności zmiany określonych nawyków (zakręcanie kranu podczas 

mycia zębów, zmywania naczyń, mycie się pod prysznicem, podlewanie kwiatów 
deszczówką).



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „DROGA KROPELKI WODY”



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „FILTR DO WODY”

Podczas zajęć dzieci z grupy „Marynarze” zbudowały survivalowy filtr do wody. 
Składał się on z butelki, małej ściereczki, węgla drzewnego, pisaku i różnej 
wielkości kamyczków. Taki filtr zatrzymuje brudny osad z wody, a dzięki 

węglowi drzewnemu -  większość bakterii. Eksperyment się udał i woda została 
oczyszczona z brudnego osadu.      

EFEKTY:
➢ Zapoznanie się ze sposobem wykonania filtra do oczyszczania wody,
➢ uświadomienie dzieciom, że potrafią złożyć prosty model filtra do wody,
➢ uświadomienie dzieciom, że tylko czysta woda nadaje się do spożycia.



  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE „MARYNARZE”, 
PT. „FILTR DO WODY”



  

WYCIECZKA TERENOWA 
DO „AKWARIUM GDYŃSKIEGO”,

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PT. „BAŁTYK
I JEGO MIESZKAŃCY”

Wszystkie grupy z Przedszkola nr 13 w Gdyni odwiedziły „Akwarium Gdyńskie”.
Każda grupa odbyła zajęcia edukacyjne, pt. „Bałtyk i jego mieszkańcy”. 

Wszystkie dzieci zwiedziły też ekspozycję z rybkami, gdzie zobaczyły wiele
ciekawych gatunków roślin i zwierząt żyjących w Morzu Bałtyckim.

Dzieci zapoznały się również z wyglądem makiety dna Morza Bałtyckiego. 

EFEKTY:
➢ Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem przyrody,
➢ zdobycie umiejętności nazwania niektórych roślin i zwierząt związanych 

ze środowiskiem wodnym,
➢ uświadomienie znaczenia wody dla żyjących w tym środowisku zwierząt i roślin,
➢ dostrzeganie wpływu działalności człowieka na jakość wód.



  

WYCIECZKA TERENOWA 
DO „AKWARIUM GDYŃSKIEGO”,

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PT. „BAŁTYK
I JEGO MIESZKAŃCY”



  

WYCIECZKA TERENOWA 
DO „AKWARIUM GDYŃSKIEGO”,

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PT. „BAŁTYK
I JEGO MIESZKAŃCY”



  

WYCIECZKA TERENOWA 
DO „AKWARIUM GDYŃSKIEGO”,

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PT. „BAŁTYK
I JEGO MIESZKAŃCY”

Wśród ekspozycji „Akwarium Gdyńskiego”, znajduje się również strefa dotycząca 
ochrony środowiska. Dzieci mogły zobaczyć, jakie śmieci zostały wyłowione

z dna Morza Bałtyckiego. Dowiedziały się również, jak szkodliwy wpływ ma to
na zwierzęta żyjące w środowisku wodnym.

EFEKTY:
➢ Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na jakość wód.
➢ zdobycie informacji dotyczących czasu rozkładu niektórych odpadów

wyrzucanych do Morza Bałtyckiego,
➢ zapoznanie z informacją, jak szkodliwe są dla  stworzeń żyjących w środowisku 

wodnym odpady wrzucone do wody.



  

WYCIECZKA TERENOWA 
DO „AKWARIUM GDYŃSKIEGO”,

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PT. „BAŁTYK
I JEGO MIESZKAŃCY”



  

WYCIECZKA TERENOWA 
DO „AKWARIUM GDYŃSKIEGO”,

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PT. „BAŁTYK
I JEGO MIESZKAŃCY”

Po powrocie do przedszkola z wycieczki do „Akwarium Gdyńskiego”, 
Każde dziecko wykonało akwarium, przedstawiające zaśmiecone dno morskie.

Podczas zabaw swobodnych, dzieci bawiły się w małych zespołach
i łowiły rybki na magnes. Zadanie to wymagało zręczności i pracy w grupie.

Po złowieniu rybek, każdy zespół przeliczał swoje rybki.
Wszystkie drużyny były zadowolone ze swoich „połowów”.

EFEKTY:
➢ Utrwalanie wiadomości, jak szkodliwe są dla stworzeń żyjących w środowisku 

wodnym odpady wrzucone do wody,
➢ doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
➢ doskonalenie umiejętności przeliczania zbiorów matematycznych,
➢ tworzenie zdrowej rywalizacji między dziećmi.



  

WYCIECZKA TERENOWA 
DO „AKWARIUM GDYŃSKIEGO”,

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PT. „BAŁTYK
I JEGO MIESZKAŃCY”



  

WYCIECZKA TERENOWA 
DO „AKWARIUM GDYŃSKIEGO”,

NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE, PT. „BAŁTYK
I JEGO MIESZKAŃCY”



  

WYCIECZKA TERENOWA GRUPY „MARYNARZE”
I „MUSZELKI” DO STACJI UZDATNIANIA 

WODY „REDA”

Dzięki współpracy z firmą PEWiK,
oraz Panią Anną Szpajer i Panią Małgorzatą Skrzypkowską,
 dzieci mogły zwiedzić Stację Uzdatniania Wody „Reda”.

Dowiedziały się, skąd się bierze woda w kranie, jak wygląda filtr do wody, 
jak wygląda studnia głębinowa, a także jak smakuje woda bezpośrednio pobrana 

z wód głębinowych. 

EFEKTY:
➢ Zdobycie informacji dotyczących wód głębinowych,
➢ zdobycie informacji, skąd się bierze woda w kranie,
➢ uświadomienie, jak groźne dla wód głębinowych są zanieczyszczenia.



  

WYCIECZKA TERENOWA GRUPY „MARYNARZE”
I „MUSZELKI” DO STACJI UZDATNIANIA WODY 

„REDA”



  

WYCIECZKA TERENOWA GRUPY „MARYNARZE”
I „MUSZELKI” DO STACJI UZDATNIANIA WODY 

„REDA”



  

WYCIECZKA TERENOWA GRUPY „MARYNARZE”
DO CENTRUM NAUKI „EKSPERYMENT” W GDYNI

Grupa „Marynarze” odbyła wycieczkę do Centrum Nauki „Eksperyment”,
gdzie mogła zapoznać się z ekspozycją HYDROŚWIAT i poznać tajemnice wody.

Dzieci zdobywały cenną wiedzę dotyczącą wody poprzez zabawę:
dotykały, przesuwały, tworzyły wodne wiry, budowały zapory oraz tamy,

moczyły rączki, co sprawiało im ogromną przyjemność.
Przeprowadzając rozmaite eksperymenty wspólnie z dziećmi, nauczyciele również 

pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą wodnych tajemnic i doskonale się bawili.  

EFEKTY:
➢ Zdobycie informacji dotyczących właściwości wody,
➢ zdobywanie praktycznej wiedzy o ochronie środowiska,
➢ rozwijanie wszechstronnych zainteresowań dzieci oraz poznawanie ich uzdolnień,
➢ rozwijanie ekspresji twórczej dziecka i logicznego myślenia,
➢ kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
➢ nauka przez doświadczenie, obserwację oraz ćwiczenia praktyczne.



  

WYCIECZKA TERENOWA GRUPY „MARYNARZE”
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WYCIECZKA TERENOWA GRUPY „MARYNARZE”
I „MUSZELKI” DO PIJALNI WÓD SOLANKOWYCH

W SOPOCIE
Grupy „Marynarze” i „Muszelki”, odbyły wycieczkę autokarową 

do Pijalni Wód Solankowych w Sopocie.
Pani Przewodnik wyjaśniła dzieciom, co to są wody solankowe, skąd się biorą

i do czego służą człowiekowi. Każde dziecko mogło napić się takiej wody
solankowej i ocenić jej smak.

Na koniec spotkania dzieci wysłuchały legendę o Sopocianach.
Dzieci miały również okazję przebywania w pobliżu fontanny „Grzybek inhalacyjny”, 

do której woda pompowana jest ze Zdroju Św. Wojciecha.
 Przy „Grzybku” można wdychać powietrze z rozpylonej solanki.

Korzystając z pięknej pogody, uczestnicy wycieczki mogli cieszyć się walorami 
kuracyjnej okolicy.

EFEKTY:
➢ Zdobycie informacji dotyczących właściwości wody solankowej,
➢ przekonanie się, że nie każda woda jest pitna i należy szanować słodką wodę,
➢ zachęcanie do oszczędnego korzystania z wody w kranie.
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WYCIECZKA TERENOWA KOORDYNATORA
PROJEKTU „LIDER LOKALNEJ EKOLOGII”

DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĘBOGÓRZE”

Korzystając z możliwości zwiedzenia obiektów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”,
Koordynator Projektu „Lider Lokalnej Ekologii”, udał się we wskazane miejsce.

Podczas przedstawionej prezentacji przez Panią Ewę Dobiegała, można było 
dowiedzieć się, jak przebiega proces technologiczny oczyszczania ścieków.

Kolejnym etapem było zwiedzanie obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków 
„Dębogórze”, pod kierunkiem Pani Anny Remiszewskiej-Skwarek. 

EFEKTY:
➢ Uzyskanie informacji dotyczących technologii oczyszczania ścieków, 

w celu wykorzystania ich podczas Rady Pedagogicznej w Przedszkolu nr 13,
➢ wzbogacanie wiedzy nauczyciela dotyczącej ochrony środowiska.
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WIZYTA PRZEDSTAWICIELI IMiGW Z GDYNI
W PRZEDSZKOLU NR 13 W GDYNI

Na zaproszenie Koordynatora „Lidera Lokalnej Ekologii”, 
do Przedszkola nr 13 przyjechali przedstawiciele IMiGW z Gdyni.

Grupy „Marynarze”, „Muszelki” oraz „Żeglarze”, mogły posłuchać informacji
na temat charakterystyki zawodu meteorologa, przyjrzeć się sprzętom potrzebnym
do wykonywania tego zawodu. Dzieci przypomniały sobie, co to jest obieg wody

w przyrodzie, dowiedziały się, co to jest opad atmosferyczny, fronty atmosferyczne, 
jaki jest wpływ warunków pogodowych na poziom w rzekach, 
co to jest powódź, jak powstaje i jak się do niej przygotować.

Dzieci były też uczestnikami doświadczenia dotyczącego badania czystości wód.
Mogły przymierzyć kamizelki ratunkowe i wsiąść do łodzi, którą wypływają

Panowie meteorolodzy na pomiary wód.
Dzieci otrzymały upominki: kolorowanki oraz książkę „Abecadło pogodowe”, 

dotyczącą prognozy pogody oraz grę planszową „Pogodynka”.

EFEKTY:
➢ Zdobycie wiadomości dotyczących pomiarów stanu wód,
➢ wzbogacanie wiedzy dzieci dotyczącej powiązania warunków pogodowych

z powodzią.
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ŁAPIEMY DESZCZÓWKĘ I PODLEWAMY NIĄ KWIATY 

Podczas deszczowej pogody, nauczyciel wystawił pojemniki w ogrodzie
przedszkolnym. Deszcz padał intensywnie, co pozwoliło nazbierać dużą ilość wody.

Następnie dzieci oceniły jakość deszczówki (była zabrudzona). Mimo tego,
deszczówka ta nadawała się do podlewania roślin.

Po przelaniu deszczówki do konewki, dzieci pod opieką nauczyciela, podlewały
kwiaty w sali, a kolejnego dnia nowe rośliny i krzewy w ogrodzie przedszkolnym.

EFEKTY:
➢ Uświadomienie dzieciom, że rozsądne gospodarowanie wodą może zaoszczędzić 

koszty za nią,
➢ uświadomienie dzieciom, że deszczówka nie nadaje się do picia, natomiast jest

idealna do podlewania roślin.



  

ŁAPIEMY DESZCZÓWKĘ I PODLEWAMY NIĄ KWIATY 



  

„DZIEŃ WODY” - NIEBIESKI DZIEŃ
W PRZEDSZKOLU NR 13 W GDYNI

Społeczność Przedszkola nr 13 w Gdyni dołączyła do obchodów
Światowego Dnia Wody.

W tym dniu wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko.
Obejrzały przedstawienie ekologiczne, pt. „Czysta woda – zdrowia doda”,

w wykonaniu Grupy „Marynarze”.
 

EFEKTY:
➢ Zachęcanie do obchodzenia święta Wody, a jednocześnie do oszczędzania jej,
➢ budzenie świadomości dzieci, dotyczącej ochrony środowiska oraz wody,
➢ budzenie świadomości, jak ważna jest woda w naszym życiu.
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„PRZEDSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ”
W PRZEDSZKOLU NR 13 W GDYNI

Dzieci z Przedszkola nr 13 w Gdyni przez wiele tygodni zdobywały wiedzę
dotyczącą ochrony wody oraz czystości środowiska.

Podczas Niebieskiego Dnia, wszystkie dzieci miały okazję zweryfikować swoją
wiedzę na temat wody. Najpierw mogły przyjrzeć się eksperymentom

z zastosowaniem wody w różnej postaci (woda, para wodna, lód).
Następnie dzieci miały za zadanie udzielić odpowiedzi na zagadki związane

z wodą. Wiedza dzieci była zadowalająca, co oznacza, że wiedzą one, jak należy
dbać o wodę i ją oszczędzać.

 

EFEKTY
➢ Budzenie świadomości dzieci, dotyczącej ochrony środowiska oraz oszczędzania 

wody,
➢ budzenie świadomości, jak ważna jest woda w życiu ludzi, zwierząt oraz roślin.
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WIZYTA PANA KOMINIARZA
W PRZEDSZKOLU NR 13 W GDYNI

Nasze przedszkole gościło Pana Kominiarza, który opowiedział nam
o charakterystyce swojej niebezpiecznej pracy.

Opowiedział też, jak groźne jest spalanie odpadów w domowych piecach i kominkach.
Dzieci miały dużo pytań, które dotyczyły ochrony środowiska i czystości powietrza.
Korzystając z wizyty Pana Kominiarza, na terenie placówki pojawiły się ulotki oraz 

plakaty, zachęcające do niespalania śmieci w piecach oraz o ochronę środowiska.
 

EFEKTY
➢ Budzenie świadomości dzieci, dotyczącej ochrony środowiska oraz czystego 

powietrza.
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SEGREGACJA ODPADÓW

Dzieci z Przedszkola nr 13 miały już zajęcia dotyczące segregacji śmieci.
Warto jednak utrwalać tą wiedzę, żeby każdy mieszkaniec Ziemi od dziecka 
miał wpojony nawyk segregacji odpadów. Dlatego też dzieci ponownie miały

okazję wykazać się wiedzą na temat segregacji śmieci. Wprawdzie zdarzały się
jeszcze drobne pomyłki ale kolejny raz utrwalona wiedza, z pewnością pozwoli

dzieciom lepiej zapamiętać jaki odpad powinien znaleźć się w odpowiednim
pojemniku. Dzieci wiedziały, w jakich miejscach w przedszkolu znajdują się kosze 

na makulaturę, plastiki, nakrętki, baterie i odpady zmieszane.

EFEKTY
➢ Budzenie świadomości dzieci, dotyczącej ochrony środowiska oraz segregowania 

odpadów,
➢ doskonalenie umiejętności segregowania śmieci i podziału ich do odpowiednich 

pojemników.
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RADA PEDAGOGICZNA, PT: „ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ, A RACJONALNA GOSPODARKA 
ORAZ OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH”

Podsumowując pracę Koordynatora oraz nauczycieli z Przedszkola nr 13,
nad projektem ekologicznym

„Zrównoważony rozwój, a racjonalna gospodarka oraz ochrona zasobów wodnych”, 
Koordynator przygotował Radę pedagogiczną, o takim samym tytule.

Celem było przekazanie wiadomości oraz ciekawostek, jakie Koordynator zdobył
w ciągu realizacji projektu. Pierwsza część Rady pedagogicznej składała się z 

prezentacji multimedialnej, a kolejna z warsztatów. Pierwszym zadaniem, jakie 
miało zrobić Grono Pedagogiczne, był filtr do wody.

Kolejną rzeczą była kula z kwiatem. Koordynator połączył w ten sposób zajęcia 
dotyczące wody oraz problem ponownego wykorzystania zużytych przedmiotów 

– w tym przypadku słoika.
  

EFEKTY
➢ Dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami – wymiana doświadczeń

i spostrzeżeń,
➢ promowanie edukacji ekologicznej; oszczędzania wody, dbania o środowisko. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



  

Materiały źródłowe:
1.  „Z butelki czy z kranu?”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2016;
2.  „Jak to z deszczem bywa”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2013;
3.  „Skąd się bierze woda w kranie?', KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2014;
4.  „To może dotknąć także ciebie”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2015;
5.  Kolorowanka „Henio i skarb czystej wody”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, 

Gdynia 2016,
6.  Kolorowanka „Jaś – ekspert recyklingu”,  KZG „Dolina Redy i Chylonki”, 

 Gdynia 2016;
7.  Kolorowanka „Staś – ekologiczny detektyw”,  KZG „Dolina Redy i Chylonki”,

Gdynia 2016;
8.Kolorowanka „Kasi zasady na spalane odpady”,  KZG „Dolina Redy i Chylonki”, 

Gdynia 2015;
9.Kolorowanka „Ela oswaja żywioły”,  KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2015;
10.„Woda”, PEWiK Gdynia, Red. Mikołaj Wójcik, Otwock 2016;
11.Ulotka „Toaleta to nie śmietnik”, PEWiK Gdynia;
12.Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”, PEWiK Gdynia;
13.„Dziecko w świecie przyrody”, Dymara B., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998;
14.„Encyklopedia przyrody”, Red. Żelazna E., Drukarnia naukowo-techniczna, 

Warszawa 2006; 
15.„Wszystko, co warto widzieć o nauce”, Goldsmith M., MAGRAF, Warszawa 2001;



  

   16. „Abecadło pogodowe”, Red. Legutko Ł., IMiGW, Warszawa 2010;
   17. http://www.trojmiasto.pl/Pijalnia-wod-solankowych-o47805.html;
   18. http://www.joasia.com.pl/103-Pijalnia-wody-solankowej-w-uzdrowisku-       

   Sopot.html;
   19. https://www.pewik.gdynia.pl/woda-dla-ciebie/jak-czerpiemy-uzdatniamy
         -i-dostarczamy-wode;
   20. http://domowy-survival.pl/2015/07/filtr-do-wody-z-wegla-drzewnego-piasku-i-
         Butelki-pet/;
   21. www.googe.pl;
   22. www.imgw.pl
   23. Bajka edukacyjna „Raindrop – water is adventure”;
   24. Notatki własne sporządzone podczas wizyty w Oczyszczalni Ścieków 

   „Dębogórze” oraz Stacji Uzdatniania Wody „REDA”.

http://www.joasia.com.pl/103-Pijalnia-wody-solankowej-w-uzdrowisku-
https://www.pewik.gdynia.pl/woda-dla-ciebie/jak-czerpiemy-uzdatniamy
http://domowy-survival.pl/2015/07/filtr-do-wody-z-wegla-drzewnego-piasku-i-
http://www.googe.pl/
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