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 Ilość dzieci biorących udział w projekcie: 150 (w działania wynikające z 

projektu zaangażowane były dzieci z każdej grupy – Marynarzy, Żeglarzy, 

Skrzatów, Ratowników, Kropelek oraz  Turystów).



Wykaz zrealizowanych zadań



Ekologiczna Rada Pedagogiczna



Ekologiczna Rada Pedagogiczna

 Ekologiczna Rada Pedagogiczna została zorganizowana na terenie 

placówki w celu omówienie założeń projektu „Lider Lokalnej 

Ekologii”.

 Podczas spotkania udało się wybrać zadania do realizacji projektu z 

listy załączonej w regulaminie, ustalić pewne terminy oraz podział 

pracy.

 W Radzie Pedagogicznej brała udział dyrekcja oraz kadra 

pedagogiczna, zatrudniona w przedszkolu. 



Ekologiczny przemarsz

– spotkanie z lokalną społecznością



Ekologiczny przemarsz

– spotkanie z lokalną społecznością

 Na okoliczny przemarsz zaproszeni byli rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do 
naszego przedszkola, niektórzy z nich skorzystali z zaproszenia.

 Rodzice zostali także poinformowani, że mogą przyjść na przemarsz z dalszą rodziną, 
sąsiadami lub znajomymi, niektórzy skorzystali z tej możliwości.

 Każda grupa przygotowała na ekologiczny przemarsz transparenty z hasłami 
zachęcającymi do dbania o środowisko.

 Jako koordynator projektu zorganizowałam głośnik,  z którego puszczałam czasem 
piosenkę ekologiczną zespołu ZoZi, która nosi tytuł „Świat w naszych rękach”.    
Dzieci znały jej słowa i wspólnie ją śpiewaliśmy.

 Podczas przemarszu wykrzykiwałam hasła, takie jak: „Nie łam drzew, nie deptaj 
trawy, nie niszcz zieleni dla zwykłej zabawy”, „Palenie śmieci szkodzi i szpeci”, 
„Paląc śmieci, trujesz dzieci”, „Segregacja się opłaca”, „Góra śmieci, ziemię szpeci”, 
„Wyrzuć papierek do śmietnika, bo papierek sam nie znika”, „Myślimy logicznie, bo 
ekologicznie”, „Okaż kulturę, chroń naturę”, a uczestnicy przemarszu (w tym dzieci) 
powtarzali je po mnie.

 Spacer odbyliśmy po najbliższej okolicy, między domami i blokami nieopodal naszego 
przedszkola.



Dzień na zielono 

– dziecko

przyjacielem 

przyrody



Dzień na zielono  

– dziecko przyjacielem przyrody

 Tego dnia nauczyciele oraz uczniowie ubrali się na 

zielono, aby zaakcentować, że są przyjaciółmi przyrody.

 W każdej grupie odbyła się burza mózgów na temat tego, 

dlaczego zielony kolor kojarzy nam się z przyrodą.

 Tego dnia, na spacerze, dzieci poszukiwały zieleni           

w otaczającej nas przyrodzie.



Kodeks Małego Ekologa 

– „Myślę logicznie, bo ekologicznie”



Kodeks Małego Ekologa 

– „Myślę logicznie, bo ekologicznie”
W naszej gazetce poświęconej projektowi „Lider Lokalnej Ekologii”, 

pojawił się Kodeks Małego Ekologa. Oto hasła, które zostały w nim zawarte:

 Nie niszcz i nie zanieczyszczaj środowiska naturalnego!

 Segreguj odpady!

 Zmniejsz ilość substancji szkodliwych dla środowiska!

 Używaj produktów przyjaznych tobie i środowisku!

 Oszczędzaj wodę!

 Oszczędzaj energię!

 Chroń rośliny i zwierzęta!

 Żyj ekologicznie – zdrowo w zdrowym środowisku!

 Nie hałasuj!

 Bądź przyjacielem przyrody!

 Nie pal odpadów w domowym piecu!



Ekologiczny pokaz mody



Ekologiczny pokaz mody

 W ekologicznym 
pokazie na terenie 
naszego 
przedszkola 
wzięło udział 67 
dzieci.

 Podczas pokazu 
dzieci po kolei 
prezentowały 
swój strój, 
spacerując po 
czerwonym 
dywanie.

 Każde dziecko 
otrzymało dyplom 
za udział w 
pokazie.



Tematyczny konkurs plastyczny

- „Mój przyjaciel – Odpadek”



Tematyczny konkurs plastyczny

- „Mój przyjaciel – Odpadek”

 Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wzięły udział w konkursie 

plastycznym „Mój przyjaciel – Odpadek”.

 Pracę wykonywały na zajęciach pod nadzorem nauczyciela.

 Do dyspozycji miały materiały przygotowane przez nauczyciela: rolki po 

papierze, kleje, nożyczki, siateczki, ozdoby, oczka, bibułę.

 Prace były ponumerowane. Nauczyciele oddawali jeden głos na wybraną przez 

siebie pracę. W ten sposób wyłoniliśmy I, II i III miejsce w konkursie.

 I miejsce zajęła Hanna Ścisło za pracę o numerze 16, II miejsce otrzymał 

Olivier Żurawski za pracę o numerze 11, a III miejsce otrzymała Lena 

Zubowicz za pracę o numerze 3.



Gazetka przedszkolna na tablicy ogłoszeń



Gazetka przedszkolna na tablicy ogłoszeń

 W szatni wisiała specjalna tablica, poświęcona projektowi                 

„Lider Lokalnej Ekologii”.

 Na tablicy zamieszczony został Kodeks Małego Ekologa.

 Znaleźć można było tam różne, ważne informacje, dotyczące 

projektu.

 Wśród bieżących informacji, wisiały także ulotki informujące 

rodziców m. in. o tym, czym należy palić w domowym piecu, 

a czym nie wolno oraz gdzie można oddać zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny.



Akcja ulotkowa/plakatowa



Akcja ulotkowa/plakatowa

 Na terenie przedszkola zawisły plakaty, które 

otrzymaliśmy w ramach projektu                                 

„Lider Lokalnej Ekologii”.

 Dodatkowo, każdy rodzic otrzymał ulotkę z datą zbiórki 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zakładkę z podziękowaniami za udział w akcji.

 Plakaty wisiały na drzwiach wejściowych do przedszkola 

oraz na tablicach korkowych znajdujących się na terenie 

placówki.



Wystawa prac/ projektów plastycznych

wykonanych w ramach projektu

 Na bieżąco 

prezentowaliśmy 

prace dzieci, 

które 

realizowane były 

w ramach 

projektu    

„Lider    

Lokalnej 

Ekologii”.



Konkurs plastyczny 

„Małe dzieci nie chcą śmieci”



Konkurs plastyczny 

„Małe dzieci nie chcą śmieci”

 Wszystkie dzieci wykonały pracę konkursową pt.                      

„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”                   

pod nadzorem nauczyciela.

 Spośród wszystkich prac, wybranych zostało pięć najlepszych, 

które następnie zostały dostarczone do Komunalnego Związku 

Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.



Konkurs pt. 

„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”



Konkurs pt. 

„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

 Dzieci zostały wprowadzone w tematykę konkursu. Dowiedziały się 
czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zdobyciu tej 
wiedzy pomogły im zeszyty ćwiczeń oraz książeczki, które 
otrzymaliśmy z Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii”.

 Na drzwiach wejściowych do przedszkola oraz na tablicach korkowych 
wisiały plakaty z datą zbiorki zużytego sprzętu elektrycznego                
i elektronicznego.

 Każdy rodzic otrzymał także ulotkę z wpisaną datą zbiórki.



Uroczyste podsumowanie projektu 

na terenie przedszkola



Uroczyste podsumowanie projektu 

na terenie przedszkola

 Na zakończeniu wymieniliśmy akcje, konkursy, zadania, które zostały 

zrealizowane w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii”.

 Podczas tego spotkania zostały wręczone dyplomy dla dzieci, które 

wzięły udział w: pokazie mody ekologicznej, konkursie plastycznym 

„Małe dzieci nie chcą śmieci”, a także w konkursie plastycznym    

„Mój przyjaciel – Odpadek”.

 Oprócz dyplomów dzieci, które brały udział w konkursach 

plastycznych, otrzymały nagrody przygotowane przez           

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.



Podsumowanie i ocena projektu

 Jako koordynator projektu, jestem zadowolona z osiągnięć naszego przedszkola.

 Przede wszystkim, wzruszyło mnie zaangażowanie dzieci w ochronę środowiska 

oraz patrzenie na to, jaką czerpią z tego radość.

 Nasze przedszkole jest nowe, zaczęło funkcjonować w styczniu 2018r. i po raz 

pierwszy brało udział w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii”. Była to nowość także 

dla rodziców dzieci. Myślę, że z roku na rok będziemy realizować coraz więcej 

zadań, a wyniki będą coraz lepsze (np. jeśli chodzi o zbiórkę zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego).

 Najbardziej dumna jestem z pokazu mody oraz przemarszu ekologicznego. 

Atmosfera jak towarzyszyła nam w tych dniach jest nie do opisania. Dzieci były 

zachwycone możliwością udziału w tych akcjach. 

 Na pewno weźmiemy udział w kolejnej edycji projektu.



Materiały źródłowe

 https://dzieckiembadz.blogspot.com/2017/04/kodeks-maego-ekologa.html

 https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

 https://kzg.pl/


