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CIEPŁO 
 I  

BEZPIECZNIE 



FORMULARZ REALIZACJI PROJEKTU 



Ecowywiadówka 
 Podczas spotkania z 

rodzicami stworzone zostały 
możliwości oddziaływania 
przez edukację dzieci na ich 
najbliższych w tematyce 
proekologicznej. 

Rozmowy dotyczyły 
sposobów ograniczenia 
zużycia spalin. 

„Burza mózgów” dzieci z 
rodzicami na temat jak dbać 
o środowisko. 
 



 Rodzice rozwiązywali zagadki 
z pomocą dzieci-ekspertów 
dotyczących tematu emisji 
zanieczyszczeń powietrza  

Rodzice otrzymali materiały 
promocyjne w postaci broszur 
dotyczących spalania śmieci . 

Rodzice pogłębili swoją wiedzę 
i świadomość potrzeby redukcji 
spalania śmieci. 





WYCIECZKI TERENOWA 
Podczas wycieczki terenowej w okolicy przedszkola dzieci 

obserwowały negatywny wpływ ludzi na środowisko: 
zanieczyszczenie pobliskiej rzeczki Chylonki, pobliskie trawniki w 
które ingerowały dziki wychodzące z pobliskich lasów. 

Dzieci odnalazły śmietniki do segregacji śmieci i obserwowały 
mieszkańców segregujących odpady, a także same wyrzucały 
odpady. 

Dzieci obserwowały zmiany klimatyczne zachodzące w przyrodzie, 
oraz zachowania zwierząt m.in. jeża. 

Dzieci obserwowały przejrzystość powietrza i zastanawiały się od 
czego ona zależy. Mogły beztrosko bawić się na dworze bez smogu. 

 







Przedstawienie  
„Czyste powietrze” 

 Przedstawienie„Czyste powietrze” z wykorzystaniem muzyki poważnej 
oraz ruchu scenicznego do muzyki. 

 Tematem miniatury teatralnej  było ukazanie skutków ingerencji 
człowieka w ekosystem leśny: zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie 
powietrza poprzez emisje zanieczyszczeń przez fabryki. 

Dzieci ukazały sposób pozbycia się śmieci. Wypowiedziały Kodeks 
Młodego Ekologa. 

Dzieci rozwijały kreatywność muzyczną oraz ekspresję ruchową. 

 







SPOTKANIE Z EKSPERTEM Z OPEC-u 
Dzieci w przedszkolu odwiedziły Panie Ekspertki z OKRĘGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

ENERGETYKI CIEPLNEJ. 

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jaki strój chroni pracowników OPEC-u i same 
mogły przymierzyć kaski i kamizelki. 

Dzieci dowiedziały się jak wygląda rura, którą płynie woda do ich domów. 

Panie Ekspertki przybliżyła dzieciom pojęcia związane z prawidłowym korzystaniem z ciepła 
płynącego z kaloryferów. 

Dzięki zajęciom edukacyjnym dzieci zrozumiały potrzebę prawidłowego korzystania z 
grzejników. 

Dzieci obejrzały film edukacyjny o przepływie wody i ciepła do ich domów. 

Dzieci otrzymały kolorowanki oraz inne gadżety promocyjne m.in. Kamizelki odblaskowe. 

Dzieci w ramach podziękowań przygotowały album z obrazkami prezentującymi dbanie o 
środowisko. 





AKCJA ULOTKOWA I PLAKATOWA 
Akcja ulotkowa i plakatowa miała na celu 

promowanie m.in. Akcji Zbierania 
Elektroodpadów, która  miała miejsce w 
przedszkolu w styczniu 2018r. 

Dzięki plakatowi i ulotkom rodzice mogli 
dowiedzieć się więcej o sortowaniu śmieci i 
możliwości zbiórki elektrośmieci. 

Podczas spotkania Ekowywiadówki rodzice 
otrzymali materiały promocyjne. 

Podczas spotkania z Ekspertkami z OPEC-u 
dzieci otrzymały kolorowanki. 

Dzieciom na co dzień towarzyszyły plakaty i 
treści mówiące o tym co zatruwa powietrze. 
 





QUIZ EKOLOGICZNY 
Podczas quizu ekologicznego dzieci zaprezentowały i utrwaliły swoją wiedzę 

na temat ekologii oraz sposobów dbania o środowisko. 

Dzieci podzielone były na drużyny, ale również działały razem. 

Dzieci czynnie brały udział w zadaniach turnieju ekologicznego 

Dzieci odpowiadały na pytania zamknięte np. Jaki pojazd nie zatruwa 
środowiska? Autobus, rower, samochód. 

Dzieci brały udział w zabawie Zgaduj-zgadula, odgadując po dźwiękach z 
jakiego ekosystemu one pochodzą (las, łąka). 

Dzieci układały puzzle z rozsypanych elementów ukazujących 
zanieczyszczenia środowiska. 

Dzieci otrzymały dyplomy „Przyjaciela Ziemi”. 

 





Konkurs literacki 
”Ekopostanowienia” 

Tematem konkursu było 
ukazanie ekologicznego 
zachowania. 

Prace zostały wykonane w 
formie wiersza. 

Dzieci ukazały w swych 
pracach właściwe wzorce w 
zakresie korzystania ze 
środowiska. 

Celem konkursu było 
zaangażowanie dzieci  oraz 
rodziców w działania 
proekologiczne. 





WYSTAWIENIE PRAC W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ 
W GDYNI Filia nr 12„Dzień Ziemi” 

Plakaty zostały wystawione w Bibliotece Miejskiej w Gdyni. 



GAZETKA PRZEDSZKOLNA 
W każdym miesiącu przygotowywałam 

gazetkę ekologiczna na tablicy dla rodziców. 

Tematami były m.in.: ABC Młodego Ekologia, 
„Baw się dbając o nasz świat”, „Wychowanie 
ekologiczne w przedszkolu”. 

W powyższych gazetkach zamieszczane były 
informacje pomagające kształtować nawyki 
proekologiczne, zawracającego uwagę na 
segregację śmieci, świadome gospodarowanie 
odpadami, możliwościach wykorzystywania 
surowców wtórnych. 



ZAJĘCIA BADAWCZE 
Dzieci w przedszkolu uczestniczyły 

w zajęciach badawczych mających 
na celu zaangażowanie ich w 
działania proekologiczne i 
przybliżające do zgłębienia wiedzy 
o środowisku. 

Zajęcia badawcze z różnymi 
bogactwami Ziemi: gleba, węgiel 
woda… stworzyły możliwość 
oddziaływania przez edukację i 
zabawę na rozwój wychowania 
ekologicznego dzieci. 





Ekokorowód WIOSENNY 
„Ekokorowód wiosenny” z Marzanną 

wykonanymi przez dzieci w Pierwszym 
Dniu Wiosny. 

Dzięki wykonywaniu Marzanny  dzieci 
poznały niektóre możliwości 
wykorzystywania surowców wtórnych do 
zabawy. 

Dzieci wykorzystały odpady do pracy 
twórczej. 

Dzieci zaangażowały się w działania 
proekologiczne. 





Przedstawienie „Zaczarowany las” 
Dzieci brały czynny udział 

w przestawieniu 
wystawianym przez grupę 
teatralną „Pinokio”, 

Dzieci wspólnie z 
profesjonalnymi aktorami 
miały możliwość 
opowiadać o potrzebach 
ekosystemu leśnego i ich 
mieszkańców oraz o jego 
samopoczuciu, gdy dzieci i 
dorośli zaśmiecają 
środowisko. 



Konkurs plastyczny 
Celem konkursu był rozwój u 

dzieci świadomości 
ekologicznej oraz 
podniesienie wrażliwości na 
problemy dotyczące ekologii 
i ochrony środowiska, 

 Dzieci pobudziły wyobraźnię 
plastyczna i kreatywność. 

 





„DZIEŃ WODY” 
Dzieci obchodziły Dzień Wody i celebrowały go ubierając się na 

niebiesko. 

Dzieci brały udział w zajęciach, podczas których poznały właściwości i 
zastosowanie wody. 

Dzieci zrobiły „burzę mózgów” decydując o sposobach ograniczenia 
zużycia wody. 

Dzieci przygotowały plakat na „Dzień Wody”. 







Dzień Ziemi 
 Dzieci sprzątały ogród 

przedszkolny segregując 
śmieci do odpowiednich 
pojemników pamiętając o 
zachowaniu bezpieczeństwa 
używając ochronnych 
rękawiczek. 

Prezentem dzieci na Dzień 
Ziemi było wysprzątanie jej i 
namalowanie laurki w postaci 
wesołej i zadowolnej planety. 
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