
Projekt edukacyjny pt.:  

 
„Powietrze wokół nas- na 

tropie czystego powietrza” 



Nazwa placówki: Przedszkole nr 23 w Gdyni 

Adres: ul. Sandomierska 3 Gdynia 

Imię i nazwisko dyrektora: Barbara Smużyńska 

Koordynatorzy: Monika Grzęda (w zamian za 

Honoratę Korzeniowską),  

Katarzyna Sietko-Sierkiewicz 

Ilość dzieci: 104  

 Żabki- 3latki 

 Biedronki- 4latki 

 Misie- 5latki 

 Krasnale- 5-6latki 
 





Cele projektu  
 

 

*Kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie, 

 

*poznawanie niektórych właściwości powietrza za pomocą 

doświadczeń i obserwacji, 

 

*poznanie nowoczesnych technologii oczyszczania powietrza, 

 

*zaznajamianie z przyczynami oraz zagrożeniami smogowymi, 

 

*podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości 

powietrza oraz jego wpływu na życie  i zdrowie człowieka  

i zwierząt oraz roślin. 

 
 



 

Akcja ulotkowa i plakatowa 
została przeprowadzona na terenie 

przedszkola w ramach projektu. 

 

 grupa docelowa:  
dzieci przedszkolne, 

 a także rodzice naszych 

wychowanków. 







Przedszkolny turniej wiedzy 

ekologicznej  
 

W kwietniu w naszej placówce został 

zorganizowany konkurs wiedzy ekologicznej pt. 

„Czyste powietrze”  dla dwóch najstarszych grup 

wiekowych. Dzieci chętnie przystąpiły do 

turnieju, bez większego problemu poradziły 

sobie z zadaniami. 

 





Konkurs plastyczny na terenie 

placówki „Ekologiczny Kominek”  

 

Konkurs plastyczny, który odbył się na 

terenie przedszkola przeznaczony był 

dla rodziców z dziećmi.   

Nagrody laureatom wręczyła osobiście   

P. Dyrektor, przypominając o zasadach 

właściwego palenia w piecu. 







Gazetka przedszkolna 

 
W ramach uczestnictwa naszego przedszkola  

w projekcie, stworzono gazetkę na holu przedszkola  

zatytułowaną „Powietrze wokół nas- na tropie 

czystego powietrza”, na której w przystępny dla 

dzieci sposób ukazano zanieczyszczone i 

niezanieczyszczone powietrze, a także jak o nie 

należy dbać.  

 

 





Zadania własne placówki 



Dzieci zadają pytania na temat 

powietrza 



Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 

kolorowanek otrzymanych z KZG 

Dolina Redy i Chylonki 



Zajęcia plastyczne-  

Malujemy powietrzem 



Zajęcia plastyczne-  

„Dobre i złe dymy” 



Eksperymentujemy z powietrzem 



Wycieczka w celu poszukiwania 

dymów oraz czystego powietrza 



Projekcja filmu-  

„Z ekologią za pan brat” 



Promowanie realizowanego 

projektu „Lider Lokalnej 

Ekologii” na stronie internetowej 

placówki 

 
Wpisy opatrzone zdjęciami można 

znaleźć na stronie placówki: 

www.przedszkole23.pl 



PODSUMOWANIE 

 
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem brały czynny udział 

 w zajęciach edukacyjnych dotyczących ekologii. Swoimi spostrzeżeniami, 

a także zdobytą wiedzą dzieliły się z rodzicami. Podczas realizacji projektu 

dzieci zostały zaznajomione z różnego rodzaju metodami, a także sposobami 

ekologicznego ogrzewania domu czy mieszkania.    

  Dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie dzieci poszerzyły swoją 

wiedzę dotyczącą ekologii oraz zapoznały się z metodami ochrony powietrza. 

Podczas wyjść na teren ogrodu przedszkolnego i spacerów przedszkolaki 

baczniej obserwują otoczenie. Po raz kolejny mamy nadzieję, że edukacja 

ekologiczna dzieci będzie miała wpływ na ich późniejsze zachowania 

proekologiczne. 

 


