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Ilość dzieci : wszystkie dzieci uczęszczające do 

przedszkola  gr. starsza i gr. młodsza– 50 dzieci. 

 





Rada Pedagogiczna 

W  Październiku, w Przedszkolu 

Słoneczna jedynka w Rumi, odbyła się 

Rada Pedagogiczna poświęcona 

tematyce projektu. Poinformowano na 

niej pozostałych nauczycieli o 

zagadnieniach do zrealizowania 

wynikających z tematu projektu, 

warunkach realizacji projektu oraz 

czasie jego trwania. 





Polska złota jesień - wycieczka                         
terenowa W listopadzie zorganizowana została 

wycieczka  do jednego z rumskich 

parków. Podczas tej wycieczki 

uwrażliwiono dzieci na konieczność  

dbania o przyrodę, powtórzono zasady 

odpowiedniego zachowania się w takich 

miejscach. Wyjaśniono dzieciom skąd 

się wzięła nazwa „Polska Złota Jesień” 

podkreślając , że im bardziej dbamy o 

środowisko i przyrodę , tym świat 

wokół nas jest piękniejszy, bardziej 

kolorowy i zdrowszy. 

 



 



                                                                    



Z zebranych liści dzieci wykonały prace 
plastyczne 



Wiosenna wycieczka do parku 





Przedstawienie 

 

Dzieci z grupy starszej przygotowały 

przedstawienie pt: 

„Królewna Śmieszka i Ekoludki” 

Widownia, czyli dzieci z grupy młodszej 

dowiedziały się co to jest smog i w 

jaki sposób wpływa na zdrowie 

wszystkich ludzi. 







Spotkanie ze specjalistą 
Nasze przedszkole w październiku 

odwiedził pracownik Straży Miejskiej. 

Rozmawiał z dziećmi na temat 

zanieczyszczenia powietrza w naszej 

okolicy spowodowanego paleniem śmieci. 

Opowiedział o zagrożeniach wynikających 

z używania starych pieców oraz  o 

możliwości zatrucia czadem. Udzielił kilku 

cennych wskazówek, co możemy zrobić, 

aby w Rumi mieszkało nam się przyjemnie 

i zdrowo. 



Spotkanie z pracownikiem Straży 

Miejskiej w Rumi 



Akcja ulotkowa i plakatowa 

Dla rodziców dzieci również 

udostępniono informacje na temat 

ogrzewania domów bezpiecznego i 

zdrowego dla środowiska. Rozdano 

ulotki, a w holu głównym umieszczono 

plakat 

 







Przedszkolny turniej wiedzy 

ekologicznej 
Dla  dzieci  4 , 5 i 6 letnich w 

przedszkolu zorganizowany został 
wielki turniej wiedzy pt: Mały Wielki 
Mistrz Ekologi”. Dzieci podzielone 
zostały na cztery drużyny, każda 
drużyna miała swojego 
przedstawiciela - lidera .Dzieci na 
podstawie zebranych w ciągu kilku 
miesięcy informacji odpowiadały na 
pytania dotyczące problemu jakim 
jest smog oraz mogły wykazać się 
wiedzą na temat prowadzenia 
ekologicznego trybu życia. Następnie 
każda z grup otrzymała do wykonania  
kartę pracy pt: „Ekologiczny domek”. 





Przedszkolny turniej wiedzy 

ekologicznej 

Po wykonanym zadaniu każde 

dziecko otrzymało tytuł 

„Mistrza Ekologii” a w 

nagrodę rozdano  książeczki 

do kolorowania oraz inne 

upominki przekazane przez 

siedzibę Komunalnego 

Związku Gmin „Dolina redy i 

Chylonki”. 

 





Konkurs plastyczny 
Temat konkursu „Odnawialne źródła 

energii” 

Dzieci  z grupy starszej i młodszej w 
ramach konkursu wykonały wiatraczki. 
Głównym zadaniem było przedstawieni 
na nich kolorowego świata przyrody. 
Wspólnie wybraliśmy najciekawsze 
modele , które umieszczone zostały na 
makiecie przedstawiającej osiedlę – 
farmę , na którym do ogrzewania 
domów wykorzystuje się wiatr. Dzieci 
zapoznano z zasadami działania takiej 
elektrowni wiatrowej. 



Kolorowe wiatraczki 



Makieta 



Gazetka przedszkolna 

W szatni umieszczono gazetkę 

zatytułowaną „Paląc śmieci trujesz 

dzieci” - odbiorcami zamieszczonych 

informacji byli rodzice oraz pozostałe 

osoby odwiedzające nasze 

przedszkole (np. dziadkowie). 





Zadania własne 

1. Pasowanie na eko przedszkolaka 

2. Sprzątanie świata 

3. Zbiórka nakrętek 

4. Spotkanie z dietetykiem 

5. Światowy Dzień Drzewa 

6. Spotkanie z rodzicami 

7. Zajęcia plastyczne „ Zimą dbamy o     

ptaki nie tylko dokarmiając je” 

8. Witamy wiosnę sadząc nowe               

drzewo. 



Zadania własne cd. 

9. Zajęcia edukacyjne „Smutny domek” 

10. Teatrzyk pt: „W zgodzie z    przyrodą” 

11. Zabawy badawcze z mikroskopem 

12. Udział w Turnieju Ekologicznym 

13. Obchody Światowego Dnia Ziemi 

14. Konkurs teatralny pt. 

„Przedszkolaki mówią smogowi nie” 

15. Konkurs plastyczny pt. 

„Czyste powietrze wokół nas” 

 

 



Pasowanie na eko przedszkolaka 

W październiku w Domu Kultury 

Janowo odbyło się pasowanie na 

przedszkolaka. W uroczystości 

wzięły udział wszystkie dzieci wraz z 

rodzicami oraz rodzeństwem. 

Podczas spotkania Teatr „ Kufer” 

przedstawił bajkę pt „Śmieciojadek”. 

Przedstawienie dotyczyło segregacji 

śmieci, czynny udział brały w nim nie 

tylko dzieci , ale i rodzice. 

 









Sprzątanie świata 

Wszystkie dzieci z przedszkola wzięły 

udział w akcji Sprzątanie Świata. 

Każdy otrzymał foliowe rękawice i 

wyruszyliśmy na wielkie sprzątanie 

okolicy przedszkola. 









Zbiórka nakrętek 

Jak każdego roku, tak i teraz rodzice 

zostali poproszeni o włączenie się do 

akcji zbierania nakrętek. W tym roku 

zbiórka nakrętek odbyła się pod 

hasłem: 

„ Paleniem nakrętek powietrze trujesz, 

    lepiej je zbieraj – komuś zdrowie 

                 uratujesz” 





Spotkanie z dietetykiem 

Do przedszkola zaprosiliśmy panie 

dietetyk. Przekazały dzieciom wiele 

informacji na temat zdrowego 

odżywiania się, konieczności  

prowadzenia zdrowego i aktywnego 

trybu życia, zaznaczając przy tym 

jak ważne jest powietrze którym 

oddychamy nie tylko my, ale równie¿ 

rośliny – owoce , warzywa trafiające 

na nasze talerze. 

 







Światowy Dzień Drzewa 

10 października odbyły  się zajęcia 
edukacyjne dotyczące roli roślin w 
ochronie powietrza. Wyjaśniono 
dzieciom jakie znaczenie w 
przyrodzie odgrywają drzewa. Dzieci 
dowiedziały się, że drzewa oprócz 
tego, że pięknie wyglądają i dają nam 
schronienie przed słońcem w upalny 
dzień, to są największym 
producentem tlenu w przyrodzie, 
jednocześnie łagodząc efekt 
cieplarniany i stabilizując klimat na 
ziemi. 





Przedstawienie teatru Gargulec 
pt. „Ratujmy las” 



Świąteczne spotkanie z 
rodzicami 

W grudniu w przedszkolu odbyło się 
spotkanie przedświąteczne z rodzicami 
zatytułowane : Świąteczne ciepło – 
bezpieczne ciepło. Na spotkaniu 
przybliżono rodzicom tematykę projektu. 
Przeprowadzono dyskusje na temat roli 
roślin w ochronie powietrza, omówiono 
zagrożenia wynikające z nadmiernej  
wycinki drzew, zachęcono rodziców do 
kupowania choinek w doniczkach, aby 
można było dać im drugie życie. Dzieci 
mogły wykazać się zdobytą na ten temat 
wcześniej wiedzą i brały czynny udział w 
rozmowie.  Na zajęciach dzieci wraz z 
rodzicami wykonały  kartki świąteczne 
„Zielona choinka”. 







Zajęcia plastyczne „ Zimą dbamy 
o ptaki nie tylko dokarmiając je” 

Celem zajęć było wyjaśnienie dzieciom 

tego, że powietrzem oddychamy nie 

tylko my , ale również i zwierzęta. Po 

zastosowaniu metody „ Burza mózgów” 

dzieci same doszły do wniosku, że zimą 

powinniśmy nie tylko dokarmiać ptaki, 

ale również nie zatruwać im powietrza  

szkodliwym dymem z kominów. 



Dzieci wykonują prace plastyczne 



Witamy wiosnę sadząc nowe 
drzewo 

Przedszkolaki z grupy starszej wraz z 

panią dyrektor oraz Przewodniczącym 

Rady Miejskiej miasta Rumia posadziły 

kolejne drzewo w pięknym parku przy 

Domu Kultury w Rumi. 

 









W grupie młodszej 
przeprowadzone zostały zajęcia 

pt: „Smutny domek” 
Zajęcia miały na celu wyjaśnienie dzieciom 

problemu jakim jest smog, oraz jak 

spalanie śmieci w piecach i nie tylko 

wpływa na nas oraz na przyrodę. Zajęcia 

zilustrowane zostały gazetką w sali 

przedszkolnej. 





Teatrzyk pt: „W zgodzie z 
przyrodą” 

W przedszkolu  Słoneczna Jedynka , 

Teatr „ Gargulec” zaprezentował 

przedstawienie pt: W zgodzie z 

przyrodą”. Przedstawiony został 

świat widziany oczami zwierząt, 

dzieci poznały historię pewnej żabki, 

która musiała mieszkać w brudnym 

stawie. 





Zabawy badawcze z mikroskopem 

Oglądając  za pomocą mikroskopu różne 

gotowe próbki , dzieci przekonały się, 

że nie wszystko są w stanie dostrzec 

gołym okiem. Zrozumiały jednocześnie, 

że szkodliwe dla ich zdrowia 

drobnoustroje istnieją – pomimo tego, 

że ich nie widać. Zajęcia te 

zobrazowały dzieciom jak mogłoby 

wyglądać zanieczyszczone powietrze 

gdyby wszystko w nim było widoczne. 





Udział dzieci z grupy starszej w 
konkursie w Wejherowie 

Dzieci z grupy starszej wzięły udział w 

turnieju ekologicznym pt. „Dlaczego 

smog jest groźny jak smok?” 

organizowanym przez przedszkole 

Janowiaczek. 







Obchody Światowego Dnia Ziemi 





Udział w XVI Powiatowym 
Przeglądzie Małych Form 

Teatralnych  
Powiat wejherowski 2018 

Hasło konkursu 
„Przedszkolaki mówią smogowi 

nie” 







Udział w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Powiatową 

Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Wejherowie 

Temat konkursu:  
„Czyste powietrze wokół nas” 





Materiały źródłowe 

● Materiały informacyjno-promocyjne 

przekazane przez Związek 

● Strony internetowe 

● Materiały oraz pomysły własne 

nauczycieli 





Słoneczna Jedynka 
dziękuje za uwagę! 

Prezentację przygotowała Małgorzata 
Świtkowska 


