
ROBIĘ PORZĄDEK Z 
ODPADAMI



Przedszkole nr 46 “Jaś i Małgosia”
Gdynia, ul. Pusta 9
Dyrektor: Mariola Parat - Lipińska
Dzieci : 176





Rada pedagogiczna
Na początku roku szkolnego zebrałyśmy się wspólnie z nauczycielami, aby 

wdrożyć tematykę projektu w plan przedszkola.



Zebranie z rodzicami
We wrześniu 2018 r. podczas zebrania został przedstawiony  projekt ekologiczny, 

który będzie wdrażany przez cały rok szkolny 2018/2019



Rada Rodziców
Przedstawiciele Rady Rodziców zapoznali się z projektem edukacyjnym. Poprzez 
ścisłą współpracę z rodzicami, drogą elektroniczną zobowiązali się przekazywać 
istotne kwestie dotyczące projektu pozostałym rodzicom w grupach oraz 
przyczynili się do wspólnego realizowania treści ekologicznych.



Przedszkolak na tropie odpadów
Grupa starszaków  i maluchów przez cały rok szkolny w grupie segregowała 
odpady: makulaturę i plastik. W poszczególnych grupach odbyły się warsztaty i 
zajęcia dotyczące segregacji odpadów.



Motylki na tropie odpadów
Grupa motylków wybrała się do lasu, aby szukać odpady…

Na szczęście było ich niewiele, dzieci wiedzą, że nie można zanieczyszczać 
lasów, przyrody, gdyż pozostawiane śmieci w lasach przyczyniaja się do 
wyginięcia roślin.



Maluchy szukają pojemniki na segregację śmieci
Już od maluchów dzieci uczą się segregacji odpadów, na początek segregujemy 
papier ( nasze nieudane  rysunki, ścinki z zajęć plastycznych) oraz plastik ( butelki 
po wodzie, nakrętki i kubki plastikowe)



Akcja ekologiczna “Sprzątamy to”
Przedszkolaki wzięły udział w akcji  Sprzątamy To organizowanej przez miasto Gdynia, otrzymały worki i 
rękawice ochronne, a odpady zostały odebrane z miejsc wskazanych przez koordynatorów przy zgłoszeniu. 
Dodatkowo, każde dziecko zaangażowane w Sprzątanie Gdyni, otrzymało specjalną odznakę.



c.d.



Warsztaty ekologiczne z rodzicami
Bałwanki z wykorzystaniem resztek materiałów, surowców wtórnych wykonane 
przez rodziców i dzieci z grupy Słoneczek.



Spotkanie z policjantem
W ramach prowadzonych działań profilaktycznych policjanci przeprowadzili z 
dziećmi pogadankę z zakresu programu Smog.Omówili problematykę 
zanieczyszczania miasta śmieciami komunalnymi, ogrzewania domów śmieciami 
wywołującymi efekt “smogu: , co ma wpływ na nasze środowisko i czystość 
powietrza. Uświadomili dzieci jaki ma wpływ używanie samochodów na 
środowisko.





Dzień na zielono
W ramach Pierwszego Dnia Wiosny wszystkie przedszkolaki przyszły do 
przedszkola ubrane na zielono. Z wcześniej wykonanymi kwiatami z odpadów       
( siatki,słomki,  pudełka plastikowe po Danonkach itp.) przeszły się po osiedlu 
Pustek Cisowskich w Gdyni. Zaakcentowały nie tylko Dzień Wiosny, ale swoimi 
kwiatami z odpadów, treści ekologiczne.



Eko - kwiatki ozdobiły hol przedszkola...
Ekologiczny przemarsz z okazji Dnia Wiosny.



Teatrzyk ekologiczny
Starszaki z okazji Dnia Wody wystawiły przedstawienie ekologiczne, dotyczyło 
oszczędzania wody, przydatności wody, wykorzystania zużytych butelek 
plastikowych. Przedstawienie ubarwiły stroje wykonane z siatek plastikowych oraz 
instrumenty muzyczne zrobione z butelek plastikowych .



Zakładamy kompostownik
A co zrobić z resztkami jedzenia? 

Z dziećmi założyliśmy kompostownik, do którego wrzucamy pozostałości po 
drugim śniadaniu czyli odpady resztek jedzenia( skórki owoców, kawałki 
niezjedzonych warzyw).

Do kompostownika dzieci wrzuciły również kawałki siatki plastikowej….teraz 
czekamy jak długo będzie się rozkładać….



Nasz kompostownik
Folia baaaardzo długo się rozkłada...



Myślę logicznie, bo ekologicznie
Eko postanowienia dzieci zebrane ze wszystkich grup przedszkolnych z okazji 
Dnia Ziemi.



Ekologiczna gra planszowa
Dzieciaki samodzielnie stworzyły grę i wymyśliły zadania.

Chętnie wykonywały zadania i ozwiązywały zagadki eko..



Eko makieta Gdyni
W przedszkolu został przeprowadzony konkurs plastyczno - techniczny “Eko 
makieta Gdyni” dla dzieci i rodziców. Prace udekorowały hol przedszkola.



Ekologiczny pokaz mody - na żywo i plastycznie



Sport to zdrowie - niech każdy się dowie

Na ćwiczeniach gimnastycznych przedszkolaki wykorzystały kubki plastikowe, 
butelki, oraz gazety. Dzieci z przyjemnością rywalizowały ze sobą.



Turniej ekologiczny
Poprzez turniej ekologiczny podsumowaliśmy naszą wiedzę zdobytą podczas 
trwania projektu i nie tylko. Wiedza przedszkolaków plasuje się na 5!



Akcja “Odprowadzam sam”
W ramach ogólnopolskiej akcji Odprowadzam Sam dążymy do poruszania się 
środkami komunikacji miejskiej, rowerami, hulajnogami, pieszo, bo wiemy, że 
spaliny zanieczyszczają środowisko!

Każdy zielony listek 

na drzewie to nasza

eko droga do przedszkola!:)



Jesteśmy medialni
1. Wizyta w Domu Opieki z ekologicznymi kwiatami wykonanych z surowców 

wtórnych (slajd 28)
2. Informacje dotyczące projekt umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej przedszkola nr 46 w Gdyni
3. Akcja ulotkowa (slajd 26)
4. Wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach projektu (slajd 14,20,27)
5. Udział w projekcie Smog ( slajd 12)



Akcja ulotkowa
Wraz z dziećmi w okresie zimowym obserwowaliśmy dymy z komina, tam , gdzie 
dym był w kolorach ciemnych, szarych pozostawialiśmy ulotki dotyczące spalania 
śmieci w piecach i kominkach.



Nasze prace przykładowe prace
1. Konkurs przedszkolny na Szopkę Bożonarodzeniową dla dzieci i rodziców z 

wykorzystaniem odpadów
2. Prace plastyczne z użyciem gazet, odpadów papierowych



W Domu Opieki
Starszaki kwiaty ,wykonane z odpadów, siatek plastikowych, opakowań po 
jogurtach itp. rozdały mieszkańcom Domu Opieki.

Opowiedziały w jaki sposób wykonały kwiatki i podzieliły się  zdobytą wiedzą z 
zakresu ekologii.



Nagrody za udział w projekcie rozdane:)



Wszystkie przedszkolaki brały udział w projekcie, nauczyciele ohoczo włączyli się 
w wykonywanie powierzonych zadań, rodzice w miarę możliwości włączali się do 
realizacji projektu, Dzieci poszerzyły swoją wiedzę o treści ekologiczne i czynnie, 
aktywnie uczestniczyły w zadaniach.

W projekcie zostały wykorzystane materiały Związku, kolorowanki, broszury, 
ulotki.



Monitoring “dzikich wysypisk”
Grupa Kwiatuszków udała się w plener ul. Pawia/ul.Sokola w celu wyszukania 
dzikich wysypisk. Wyniki poniżej:


