
LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 
PROJEKT 

 PROWADZONY PRZEZ KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN 

 ,,DOLINA REDY I CHYLONKI"  

W GDYNI  



TEMAT PROJEKTU 

• ,,CIEPŁO I BEZPIECZNIE" 

 

• EDYCJA 2017/2018 



DANE PLACÓWKI: 

• PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE JANOWIACZEK S.C. W RUMI 

UL. POMORSKA 21 

 84-230 RUMIA 

DYREKCJA: BOGUMIŁA SIKORA 

                    ANNA DRĄCZKOWSKA 

KOORDYNATOR PROJEKTU: DOROTA KORNACKA 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 15.09.2017-22.04.2018 

 



NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄCY PRZY 
REALIZACJI PROJEKTU 
• AGNIESZKA CZAPLIŃSKA 

• KAROLINA HALLMANN 

• ALICJA SINICKA 

• DAGMARA MIKOŁAJEWSKA 

• ALEKSANDRA ANTONOWICZ 

• KRYSTYNA TRZEBUNIAK 

• AGNIESZKA SIKORA 

• ANNA HENNIG 

• JOANNA RESZKE 



NASZE ZADANIA 

1. RADA PEDAGOGICZNA  poświęcona tematyce projektu odbyła 
się  28.08.2017r. . Koordynator projektu zapoznała pracowników 
przedszkola z tematem oraz zadaniami obejmującymi realizację projektu 
oraz sposób realizacji poszczególnych zadań w ciągu roku szkolnego.  

2. W każdy piątek odbywają się w naszym przedszkolu tzw. Małe rady 
Szkoleniowe podczas których na bieżąco omawiane były sposoby 
realizacji projektu, wymieniałyśmy się doświadczeniami oraz materiałami 
dydaktycznymi.  

3. We wrześniu podczas zebrań rodzice zostali poinformowani o tematyce 
projektu oraz sposobach jego realizacji. Rodzice zostali zaproszeni do 
aktywnego włączenia się w działania  na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Na tablicach ogłoszeń przy salach przedszkolnych  oraz 
drogą mailową na bieżąco pojawiały się informacje dla rodziców na 
temat realizacji projektu. 



WYCIECZKA TERENOWA 

• 15.09.2017 wszystkie grupy w naszym przedszkolu wzięły udział w akcji 
"Sprzątanie świata" organizowaną przez Urząd Miasta Rumia. Nasze 
przedszkolaki jak co roku spacerowały ulicami miasta w poszukiwaniu tzw. 
dzikich wysypisk. Akcja ma celu uwrażliwienie dzieci na  konieczność dbania 
o nasze wspólne dobro jakim jest piękno otaczającej przyrody.  

• Po powrocie z wycieczki starsze grupy przeprowadzały doświadczenie  pt. 
"Czy  śmieci i dzikie wysypiska mogą zanieczyścić wodę?" 

     Omówiono z dziećmi  szkodliwy wpływ spalania śmieci w piecu domowym 
.  

• W styczniu  wycieczka ulicami miasta  zaowocowała doświadczeniem 
"Dlaczego śnieg jest brudny?" 

 



AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 

•  Ulotki otrzymane od Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy  i  

Chylonki w Gdyni wystawione są w holu przedszkolnym przez cały rok 
szkolny i są do dyspozycji rodziców i osób odwiedzających przedszkole.  

• W listopadzie, grudniu, styczniu i w  marcu  odbyły się akcje 
plakatowe dotyczące ochrony powietrza. Plakaty wykonane zostały 
przez dzieci. W akcji wzięły udział grupy Rumianki, Wesołe Jeżyki, 
Mądre Sowy, Biedronki, Żabki, Pszczółki i Wiewiórki. 



Ekspert E.E.- w trosce o środowisko 

• 12.01.2018 odbył się finał konkursu którego celem było 
uświadomienie dzieciom konieczności oddzielania elektroodpadów od 
innych śmieci. W konkursie wzięły aktywny  udział 53 rodziny.  

• Akcja ulotkowa i plakatowa oraz zajęcia praktyczne zaowocowały 
większą świadomością ekologiczną zarówno dzieci jak i dorosłych.  
Rodzice wciąż dopytują o terminy zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
Zarówno dzieci jak i rodzice chętnie włączyli się do akcji i przekazywali 
informacje i ulotki swoim bliskim, sąsiadom, znajomym. 



• W wszystkich grupach przedszkolnych w kwietniu odbył się tydzień dla 
przyrody. Wszystkie dzieci poznały zasady zrównoważonego rozwoju i 
konsumpcji.  Wykonały też odznaki „przyjaciela przyrody”. 



MIĘDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ EKOLOGICZNY 
pod hasłem „Dlaczego SMOG jest groźny jak 

SMOK? 
• Konkurs ekologiczny odbył się w dwóch etapach. W konkursie wzięły udział 

dzieci z  sześciu rumskich przedszkoli. Pierwszy etap polegał na 
przeprowadzeniu zajęć  dotyczących ochrony powietrza i sposobów walki 
ze smogiem 
 

Następnie 17.04.2018 w naszym przedszkolu odbył się Turniej Ekologiczny. 
Turniej rozpoczął się przedstawieniem w wykonaniu dzieci z grupy „Mądre 
Sowy”. Następnie każda grupa przedstawiła się na sposób ekologiczny, dzieci 
wykonały smoki, których zadaniem ma być przegonienie groźnego smogu. Na 
zakończenie odbył się quiz ekologiczny sprawdzający wiedze dzieci na temat 
ochrony powietrza. 
W holu przedszkolnym zorganizowano wystawę prac dzieci. 



PRZEGLĄD MAŁYCH FORM SCENICZNYCH 
pod hasłem „Przedszkolaki mówią smogowi nie” 

• 22.04.2018 dzieci z grupy Mądre sowy wystąpiły w przedstawieniu  
pt.: „O smogu wawelskim”. Była to okazja do dyskusji na temat 
ochrony środowiska poza placówka przedszkolną. 



EKOLOGICZNA WIOSNA RADOSNA 

• 21. 03.2018 z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbyła się akcja 
plakatowa pod hasłem „Ziemia prosi dbajcie o mnie bo ja kocham was 
ogromnie”. Nasze przedszkolaki spacerowały ulicami miasta śpiewając 
i wykrzykując hasła związane z ekologicznym stylem życia 



W naszym przedszkolu dzieci aktywnie brały 
udział w segregacji odpadów. 
• Dzieci  przez cały rok zbierały baterie, nakrętki i makulaturę. 

Segregowały papier i plastik. 



KONKURS PLASTYCZNY "EKOCHOINKA" 

• Zadanie polegało na wykonaniu choinki udekorowanej ozdobami 
wykonanymi z odpadów. W Konkursie wzięło udział 5 grup z naszego 
przedszkola. Organizatorem konkursu jest Fundacja Korporacyjna 
Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl w Warszawie 



KONKURS PLASTYCZNY JESTEM MISTRZEM 
UPCYKLINGU  
• W konkursie wzięły udział cztery grupy  przedszkolne: Wesołe Jeżyki, 

Rumianki, Mądre Sowy i Kubusie. Organizatorem konkursu jest 
Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni. W holu 
przedszkolnym zorganizowana została wystawa  prac wykonanych 
przez dzieci. 

• Udział w konkursie poprzedzony został cyklem zajęć na temat  

możliwości ponownego wykorzystania zużytych produktów 

 



SKĄD SIĘ BIERZE CIEPŁO? 

• We wszystkich grupach wiekowych przeprowadzone zostały zabawy 
badawcze  pod hasłem "Skąd się bierze ciepło w kaloryferze?". Dzieci 
poznały sposób funkcjonowania Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej.  



Szkoła/przedszkole dla środowiska 

• Koordynator edukacji ekologicznej Dorota Kornacka wzięła udział w 
szkoleniu „Szkoła/ przedszkole dla środowiska” III edycja pn.:”Jak 
tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?” 

• 17.04 2018r. Wzięła udział w dodatkowym spotkaniu dot. 
Szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych oraz pokazie 
odgórnej metody palenia w piecu dzieląc się zdobyta wiedzą z innymi 
nauczycielami w przedszkolu oraz z rodzicami 



ZESTAWIENIE LICZBY DZIECI BIORĄCYCH 
UDZIAŁ W PROJEKCIE: 
• GRUPA KRASNOLUDKI 25 dzieci 

• GRUPA BIEDRONKI 30 dzieci 

• GRUPA WESOŁE JEZYKI 29 dzieci 

• GRUPA RUMIANKI 25 dzieci 

• GRUPA SMERFY 25 dzieci 

• GRUPA KUBUSIE 28 dzieci 

• GRUPA MĄDRE SOWY 26 dzieci 

• GRUPA ŻABKI 30 dzieci 



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

• Materiały przekazane przez KZG Dolina Redy i Chylonki w Gdyni- 
ulotki, książeczki, kolorowanki dla dzieci, gry edukacyjne, filmy 
edukacyjne dostępne na stronie Związku www.kzg.pl 

 


