


Adres: ul. Widna 15, 81–543 Gdynia 

Dyrektor: mgr Elżbieta Smolna 

Koordynator projektu: mgr Aleksandra 

Jabłońska

Ilość dzieci biorących udział w projekcie: 

162 

Grupa wiekowa: dzieci 3 – 6-letnie



 Rada Pedagogiczna poświęcona 
tematyce projektu, wprowadzenie w nowy 
rok szkolny, podział zadań w ramach 
współpracy między nauczycielami.

 Ekowywiadówka z rodzicami połączona z 
zajęciami otwartymi „Eko-bombki”.

 Udział koordynatorów w programie 
edukacyjnym „Szkoła/Przedszkole dla 
środowiska”.

 Tematyczne zajęcia terenowe na terenie 
placówki i w okolicy „Wyrzucam to” –
sprzątanie świata.



 Warsztaty we współpracy KZG na terenie 

tejże instytucji.

 „Myślę logicznie – bo ekologicznie” –

ekokącik na terenie placówki.

 Konkurs techniczny dla przedszkolaków i 

ich rodziców „Zagraj ze mną w grę” –

wykonanie eko gry planszowej.

 Ekologiczny konkurs plastyczny nt. śmieci.

 Akcja plakatowa na terenie placówki.



 Wystawa prac dot. projektu.

 Eko-makieta Gdyni.

 Quiz ekologiczny.

 Prezentacja power point na temat projektu.

 Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie 

chcą śmieci” .

 Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem”. 

 Konkurs pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o 

środowisko”.



Podsumowując pracę Koordynatora oraz 
nauczycieli z Przedszkola nr 13, nad projektem 
ekologicznym „Robię porządek z odpadami”, 
koordynator zorganizował Radę Pedagogiczną 
dot. zagadnienia projektu. Celem było 
przekazanie wiadomości, materiałów 
edukacyjnych od KZG oraz podział zadań we 
współpracy z nauczycielami placówki. 

EFEKTY➢ Dzielenie się informacjami z innymi 
nauczycielami – wymiana doświadczeń i 
spostrzeżeń; 

➢ promowanie edukacji ekologicznej.





W grudniu 2018 odbyły się zajęcia otwarte z 

rodzicami dzieci 3-letnich. Rodzice wspólnie 

z dziećmi zastanawiali się, jakich 

materiałów recyklingowych można użyć, 

aby wykonać „eko-bombki”. Następnie 

wszyscy wspólnie zabrali się do pracy.

EFEKTY ➢ szerzenie zagadnień ekologicznych;

➢ wdrażanie i utrwalanie       

proekologicznych postaw u dzieci i 

rodziców





We wrześniu 2018 roku wszystkie dzieci 
uczęszczające do placówki wybrały się 
na sprzątanie okolic Gdyni. W 
rękawiczkach, zaopatrzone w worku 
odbyły spacer w celu wysprzątania 
najbliższej okolicy przedszkola.

EFEKTY ➢ wdrażanie i utrwalanie       
proekologicznych postaw u dzieci

➢ utrwalanie postawy 
poszanowania dla przyrody i natury 





W marcu 2019 najstarsza grupa wybrała się 

do siedziby KZG na zajęcia edukacyjne dot. 

segregacji odpadów. Dzieci zobaczyły 

pomieszczenie składowania odpadów, 

dowiedziały się, jak poprawnie segregować 

śmieci i utrwaliły swoją wiedzę na ten 

temat.

EFEKTY ➢ wiedza nt. poprawnej segregacji 

śmieci,

➢ praktyczne utrwalenie wiedzy dzieci





Przez cały rok szkolny na przedszkolnym 

korytarzu organizowano gazetkę i 

ekokącik na temat ekologii i szeroko 

pojętego ekologicznego stylu życia.

EFEKTY ➢ szerzenie wiedzy ekologicznej,

➢ zachęcanie do działań i postaw 

ekologicznych





W marcu b.r. zorganizowano konkurs 

techniczny dla dzieci i rodziców polegający 

na wykonaniu gry planszowej z 

wykorzystaniem materiałów 

recyklingowych.

EFEKTY ➢ szerzenie podstaw 

proekologicznych wśród dzieci i ich 

rodziców

➢ pokazanie różnorodności 

wykorzystania materiałów recyklingowych 





W marcu dzieci z grupy zerówkowej

wybrały się z gościnną wizytą do Klubu 

Seniora na gdyńskim Witominie. Wraz z 

seniorkami wykonały eko-makietę Gdyni.

EFEKTY ➢ budzenie świadomości nt. 

ponownego wykorzystania odpadów

➢ pro-ekologiczna współpraca ze 

środowiskiem lokalnym





Dostarczone przez siedzibę Związku KZG „Dolina 
Redy i Chylonki” materiały i ulotki pomocne w 
realizacji projektu posłużyły do zorganizowania 
na terenie placówki akcji ulotkowej dotyczącej 
zbierania plastikowych nakrętek.

EFEKTY ➢ dostęp rodziców do materiałów 
edukacyjnych

➢ zapoznanie z zagadnieniami 
dotyczącymi zbierania nakrętek i celu tego 
działania 

➢ zrozumienie konieczności dbania o 
czystość środowiska





Dzieci z Przedszkola nr 13 w Gdyni przez wiele tygodni 
zdobywały wiedzę dotyczącą ochrony oraz czystości 
środowiska oraz czystości powietrza. Podczas 
przygotowanego quizu o ekologii dzieci z 
najmłodszych grup miały okazję zweryfikować swoją 
wiedzę na temat środowiska. Dzieci uczestniczyły w 
przygotowanych konkurencjach. Udzielały 
odpowiedzi na zagadki związane z czystością 
środowiska. 

EFEKTY ➢ Budzenie świadomości dzieci, dotyczącej 
dbania o czystość środowiska

➢ budzenie świadomości, jak ważna jest 
ochrona środowiska w życiu ludzi, zwierząt oraz roślin.







Przedszkole nr 13 wzięło udział w konkursie plastycznym 
„Małe dzieci nie chcą śmieci”. Zadanie polegało na 
samodzielnym wykonaniu przez dziecko pod 
nadzorem nauczyciela pracy plastycznej w formacie 
A4 dowolną techniką . Z 12 prac koordynator 
projektu wyłonił 5 i przekazał do organizatora 
konkursu Związku KZG „Dolina Redy i Chylonki”.

EFEKTY ➢ rozwijanie wrażliwości ekologicznej i 
artystycznej

➢ poczucie odpowiedzialności za swoje 
środowisko

➢ kształtowanie postaw i nawyków czynnej 
ochrony środowiska







Jako koordynator projektu ekologicznego 
organizowanego przez Związek KZG „Dolina 
Redy i Chylonki” wzięłam udział także w 
programie edukacyjnym 
„Szkoła/przedszkole dla środowiska”.

EFEKTY ➢ Kształtowanie świadomości, 
wrażliwości oraz postaw prośrodowiskowych
zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju wśród społeczności przedszkolnej 
oraz lokalnej.



 Udział w kampanii „Odprowadzam Sam”.

 Spotkania z ekspertami dot. bezpieczeństwa.

 Dzień Drzewa.

 Dzień Zielony.

 Tworzenie kącików przyrody.

 Tworzenie zielonych ogródków w salach.

 Eksperymenty.

 Tworzenie zdrowych posiłków.

 Zajęcia z języka angielskiego dot. segregacji 
odpadów.

 Eko-korowód wiosenny – Pierwszy Dzień Wiosny.

 Eko-wiosna – praca plastyczna.



➢ szerzenie wiedzy ekologicznej,

➢ utrwalanie wiedzy nt. segregacji 

odpadów,

➢ uświadamianie dzieci i rodziców,

➢ uwrażliwianie na przyrodę i potrzebę 

dbania o nią,

➢ wyjaśnianie dlaczego tak ważne jest 

dbanie o naszą planetę











































 Materiały źródłowe: 

 • „Dziecko w świecie przyrody”, Dymara B., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998; 

 • „Encyklopedia przyrody”, Red. Żelazna E., Drukarnia naukowo-techniczna, Warszawa 2006; 

 • „Wszystko, co warto widzieć o nauce”, Goldsmith M., MAGRAF, Warszawa 2001; 

 Broszury : 

 • „Jak zatrzymać ciepło”, - KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2016 

 • „Energia bez granic i ograniczeń”, - KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2014 

 • „Ciepło i bezpiecznie” - KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2016, 

 •„Czym palisz w swoim ognisku domowym” - KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2017

 • „Ciepło jak z bajki” - KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2016, 

 • „Ochrona powietrza” - KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2014 

 • „Ekopamiętnik” - KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2016, 

 • Kolorowanka „Henio i skarb czystej wody”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2016, 

 • Kolorowanka „Jaś – ekspert recyklingu”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2016; 

 • Kolorowanka „Staś – ekologiczny detektyw”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2016; 

 • Kolorowanka „Kasi zasady na spalane odpady”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2015; 

 • Kolorowanka „Ela oswaja żywioły”, KZG „Dolina Redy i Chylonki”, Gdynia 2015; 

 Materiały edukacyjne przekazane przez KZG do dyspozycji koordynatorów na potrzeby 

projektu.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


