
LIDER LOKALNEJ EKOLOGII 
PROJEKT EKOLOGICZNY 

 
„CIEPŁO I BEZPIECZNIE” 



PRZEDSZKOLE NR 32 
„CISOWIACZKI” W GDYNI 

 

• Adres placówki: ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia 

• Dyrektor: Grażyna Zarzycka 

• Koordynator projektu: Joanna Jankowska 

• Ilość dzieci: 135 oraz ich rodzice 

 



FORMULARZ REALIZACJI PROJEKTU 



ZADANIA WYKONANE W RAMACH 
PROJEKTU 

• Rada pedagogiczna – „Szkodliwość spalania śmieci w piecach domowych” 

• Ekowywiadówka 

• Gazetka przedszkola na tablicy ogłoszeń 

• Międzyprzedszkolny konkurs literacki – „Eko-postanowienia” 

• Akcja ulotkowa i plakatowa na terenie Przedszkola Nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni 

• Spotkanie z ekspertem OPEC-U 

• Wycieczka terenowa „Szukamy węzła ciepłowniczego” 

• Przedstawienie dla społeczności przedszkolnej 

• Przedszkolny quiz 

• Zadania własne: Wycieczka do Nadleśnictwa, „Zielony ogródek”, Ekokorowód, 
Dzień Wody, Dzień Ziemi i Ekopisanka 



RADA PEDAGOGICZNA 

• Na początku roku szkolnego podczas pierwszej Rady Pedagogicznej został 
omówiony projekt Lider Lokalnej Ekologii 

• Rada pedagogiczna została włączona do projektu i przydzielone zostały 
nauczycielom poszczególne zadania 

 

   Efekty:  

Dzielenie się informacjami z innymi nauczycielami  

Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń  

Promowanie edukacji ekologicznej 

Dbanie o środowisko 



EKOWYWIADÓWKA 

• W lutym 2018 r. odbyły się w grupie V „Kaczory Donaldy” zajęcia dla 
rodziców – Ekowywiadówka 

• Rodzice zapoznani zostali z informacjami dotyczącymi szkodliwości spalania 
śmieci w piecach domowych 

 

   Efekty: 

Podniesienie poziomu wiedzy 

Wzrost świadomości ekologicznej dorosłych 



GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

• W każdym miesiącu przygotowana została gazetka przedszkolna dla 
rodziców 

• Tematami były m.in.: „Szkodliwość spalania śmieci”, „ABC Młodego 
Ekologa” 

• W gazetkach zamieszczane były informacje pomagające kształtować 
nawyki proekologiczne, zwracające uwagę na świadome gospodarowanie 
odpadami i prawidłowe segregowanie śmieci a przede wszystkim o 
szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych 



 

 

 

   Efekty:  

Poszerzanie wiadomości dotyczących spalania śmieci w piecach 
domowych 

Zapoznanie z metodami i sposobami oczyszczania powietrza  

Zapoznanie ze szkodliwością spalania śmieci w piecach domowych 





MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS 
LITERACKI PT. „EKO-POSTANOWIENIA” 

• Wraz z Przedszkolem Nr 56 w Gdyni zorganizowany został konkurs literacki 

• Przedmiotem konkursu było napisanie wiersza zawierającego eko-
postanowienia 

• Celem konkursu było zaangażowanie dzieci w działania proekologiczne 

• Dzieci ukazały w swych pracach właściwe wzorce  

• Prace zwycięzców zostały wystawione w holu głównym Przedszkola Nr 56 w 
Gdyni 





AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 

• Na terenie placówki odbywały się cykliczne akcje ulotkowe dotyczące 
realizowanego tematu, których celem było uświadomienie szkodliwości i 
niebezpieczeństw spalania odpadów w piecach domowych oraz propagowanie 
zachowań przyjaznych środowisku 

• Każdy miał możliwość skorzystania z akcji ulotkowej. Był także zachęcany przez 
dzieci do zabrania ulotki do domu i zapoznania się z jej treścią 

 

   Efekty: 

Promowanie działań realizowanych z placówce 

Dostęp rodziców do materiałów promujących szkodliwość spalania śmieci w 
piecach domowych 

Rozumienie konieczności dbania o jakość powietrza 

Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami i ukierunkowanie ich stylu życia 





SPOTKANIE Z EKSPERTEM 

• Na zaproszenie koordynatora „Lider Lokalnej Ekologii” przedszkole 
odwiedziła Pani Ekspert z Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

• Spotkanie połączone zostało z prezentacją multimedialną w ramach 
projektu edukacyjnego „Ciepło i bezpiecznie” 

• Dzieci z grupy „Kaczory Donaldy” mogły posłuchać informacji dotyczącej 
pracy OPEC-u, obiegu ciepła, metod i sposobów ogrzewania przez OPEC 

• Dzieci otrzymały upominki w postaci kredek i kamizelek odblaskowych z 
napisem OPEC 

• Wykonały prace plastyczne pt. „Ciepło i bezpiecznie”, które zostały 
umieszczone na wystawie w holu głównym przedszkola 

 



 

 

    

Efekty: 

Zdobycie wiadomości dotyczących kontroli urządzeń grzewczych pod 
względem bezpieczeństwa 

Uświadomienie znaczenia obiegu ciepła w domach 

Wzbogacenie wiedzy dzieci 

Poznanie form działalności OPEC 





WYCIECZKA TERENOWA 

• Przedszkolaki z najstarszej grupy udały się na poszukiwanie węzła 
ciepłowniczego 

 

   Efekty: 

Uświadomienie znaczenia obiegu ciepła 

Podniesienie poziomu wiedzy dzieci 

 





PRZEDSTAWIENIE 

• Starszaki z grupy „Kaczory Donaldy” wykonały dla społeczności przedszkolnej 
przedstawienie ekologiczne 

• Dzieci uświadomiły wszystkim jak kruchy jest ekosystem, jak szybko następuje 
degradacja przyrody 

• Poprzez przygotowanie inscenizacji dzieci mówiły o potrzebie poszanowania 
przyrody, a stroje przygotowane przez rodziców podkreśliły piękno przyrody 

 

   Efekty 

Rozbudzenie artystycznej wrażliwości dzieci 

Pokazanie możliwości połączenia ekologii i sztuki 





PRZEDSZKOLNY QUIZ 

• Dzieci z grup „Dinozaury” i „Kaczory Donaldy” przez cały ostatni tydzień 
kwietnia zdobywały wiedzę dotyczącą ochrony środowiska i segregacji 
śmieci 

• Z okazji Dnia Ziemi został przeprowadzony przedszkolny quiz ekologiczny 

  Dzieci: 

• rozwinęły zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym  

• dzieliły się swoimi wiadomościami i umiejętnościami  

• wspólnie z rówieśnikami rozwiązywały postawione im zadania 

 



 

 

 

  Efekty: 

Budzenie świadomości dzieci, dotyczącej ochrony środowiska  

Budzenie świadomości jak ważne jest odpowiednie segregowanie śmieci 

Doskonalenie umiejętności segregowania śmieci 

 

Warto utrwalać tę wiedzę, aby każdy mieszkaniec Ziemi od dziecka miał 
wpojony nawyk segregacji odpadów. Zdobyta wiedza pozwoli dzieciom 
lepiej zapamiętać jaki odpad powinien znaleźć się w odpowiednim 
pojemniku. 





DZIAŁANIA WŁASNE 
• Ekologiczny konkurs plastyczny „W krainie bałwanków” 

• Wycieczka do Nadleśnictwa  

• Dzień Wody 

• Ekopisanka 

• Ekokorowód 

• Dzień Ziemi 

• Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć 

• Zbiórka elektroodpadów – Ekspert E.E 

• Założenie w salach „Zielonego ogródka” 

• Projekt „Przedszkole dla środowiska” 



 

 

Zimowy konkurs plastyczny „W krainie bałwanków”, którego zadaniem było 
wykonanie bałwanków z surowców wtórnych 

 

Efekty: 

Poznanie możliwości wykorzystanie surowców wtórnych 

Zaangażowanie dzieci i ich rodziców w działania proekologiczne  

 





 

 

 

Wycieczka do Nadleśnictwa 
 

   Efekty: 

Zdobycie wiedzy nt. różnych gatunków zwierząt i roślin 

Zdobycie wiedzy nt. bezpiecznego zachowania w lesie 

 





 

 

Dzień Wody 

 
• Dzieci z grupy „Smerfy”, „Dinozaury” i „Kaczory Donaldy” wzięły udział w 

obchodach Dnia Wody. Dzień ten miał na celu rozwijanie zainteresowań 
dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie odpowiedzialności za 
istniejące niewielkie zasoby wody pitnej. Dzieci rozwiązywały zagadki, 
odpowiadały na pytania oraz musiały ozdobić kroplę wody. Wszystkie 
przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy 
o nią dbać.  

 

    Efekty: 

Zachęcanie do oszczędzania wody 

Rozumienie dbania o czystość wody 

Budzenie świadomości jak ważna jest woda w naszym życiu 





 

 

Ekopisanka 

 

• Z okazji Świąt Wielkanocnych dzieci z grupy „Kaczory Donaldy” wykonały 
pisankę z plastikowych nakrętek, która pojawiła się w holu głównym 
przedszkola 

 

  Efekty: 

Poznanie możliwości wykorzystanie surowców wtórnych 

Zaangażowanie dzieci w działania proekologiczne  

 





 

 

Ekokorowód 

 
• Pierwszy dzień wiosny był w naszym przedszkolu bardzo kolorowy i wesoły 

• Cała społeczność przedszkolna wzięła udział w barwnym ekokorowodzie 
ulicami pobliskiego osiedla 

• Aby tradycji stało się zadość przedszkolaki pożegnały zimę i z ekologiczną 
Marzanną przywitały wiosnę 

• Żyjąc ekologicznie piękna Marzanna wraz z dziećmi wróciła do 
przedszkola 

 





 

 

 

Dzień Ziemi 

 
• Z okazji Dnia Ziemi został przeprowadzony przedszkolny quiz ekologiczny 

 

   Efekty: 

Budzenie świadomości dzieci, dotyczącej ochrony środowiska  

Budzenie świadomości jak ważne jest odpowiednie segregowanie śmieci 

Doskonalenie umiejętności segregowania śmieci 

 

 

 





 

 

 

Zajęcia z grupach 

 
• Przeprowadzone zajęcia w grupach dotyczyły szkodliwości spalania odpadów w 

piecach domowych 

• Dzieci zapoznały się z konsekwencjami takiego postępowania  

• Wykonały prace plastyczne węglem 

 

   Efekty: 

Rozumienie konieczności dbania o jakość powietrza 

Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zanieczyszczenie 
powietrza 

Uświadomienie szkodliwości i niebezpieczeństwa spalania odpadów w piecach 
domowych 

 





Cykl zajęć - „Co i dlaczego tak dymi?” 

 

   Efekty: 

Zlokalizowanie różnych źródeł dymów 

Określenie przyczyn wydobywania się dymów 

Określanie rodzajów dymów 





 

 

Zbiórka Elektroodpadów - Ekspert E.E 

 

• W marcu na terenie przedszkolnego parkingu odbyła się zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

• Przedszkolaki wraz z rodzicami oddawali zużyte komputery, monitory, 
drukarki, klawiatury, odkurzacze, telewizory, itp.  

• Mimo brzydkiej pogody (opady śniegu) bardzo duża liczba osób 
uczestniczyła w akcji 

 

   Efekty: 

Dzięki podjętym działaniom została poszerzona wiedza i świadomość 
ekologiczna 

 





 

 

 

Założenie w salach „Zielonego ogródka” 

 
• Przyjście wiosny jest doskonałą okazją do założenia w salach zielonego 

ogródka w celu uzmysłowienia dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze 
sobą budząca się do życia przyroda 

• Dzieci same zajęły się hodowlą roślin  





Projekt „Przedszkole dla środowiska” 

 
• Udział koordynatora projektu Lider Lokalnej Ekologii w dwóch edycjach 

projektu: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?” 

• „Główne zanieczyszczenia środowiska i metody ich monitorowania” 

• „Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko człowieka, rozwój techniki i 
społeczeństw” oraz w prelekcji „Szkodliwość spalania odpadów w piecach 
domowych z perspektywy Staży Miejskiej” 

 

 



MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

• Materiały edukacyjne KZG „Dolina Redy i Chylonki” – plakaty, ulotki, 
kolorowanki 

• Przewodnik metodyczny „Tropiciele” WSiP 

• Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i 
młodszym szkolnym, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010 

• Jadach B.B., Cztery pory roku z teatrzykiem u boku, Wydawnictwo Fraszka 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
  


