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WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ZADAŃ



1. D. UDZIAŁ PRZEDSZKOLNYCH KOORDYNATORÓW W 
PROGRAMIE EDUKACYJNYM

▪ Udział w spotkaniach organizowanych przez Komunalny Związek Gmin ,,Dolina 

Redy i Chylonki”.

▪ Przygotowanie konspektu zajęć przeznaczonego dla grupy 4 i 5 latków dotyczącego 

tematu związanego z spalaniem śmieci w domowym piecu.

▪ Konsultacja  efektu mojej pracy z ekspertem.

▪ Przygotowywanie się do kolejnego spotkania planowanego na dzień 23 maja 2019 r.



1. D. UDZIAŁ PRZEDSZKOLNYCH 
KOORDYNATORÓW W PROGRAMIE 
EDUKACYJNYM



2. A. TEMATYCZNE WARSZTATY 
PROWADZONE NA TERENIE PRZEDSZKOLA

W dniu 05. 02. 2019 r. przygotowaliśmy 
warsztaty pt. ,,Dbamy o czyste 

powietrze”. Zajęcia zostały 
przeprowadzone w trzech oddziałach 

przedszkolnych. 

Celem warsztatów było zapoznanie się z 
problemem palenia śmieci w domowym 

piecu. W ten sposób dzieci były 
przygotowane do konkursu 

plastycznego: ,,Małe dzieci nie chcą
śmieci”.



2. B. TEMATYCZNE WARSZTATY TERENOWE

▪ Spacer z grupą czterolatków po okolicy w celu zlokalizowania pojemników 

przeznaczonych  do segregacji odpadów.

▪ Dzieci odpowiadały na pytania nauczyciela np. : ,,Do którego pojemnika wrzucamy 

plastikowe butelki, papier, metal i inne odpadki.

▪ Rozmowa z dziećmi na temat ,,Gdzie trafiają nasze odpady” ? 



2. C. ORGANIZACJA PRZESTRZENI W KTÓREJ 
SIĘ BAWIMY

▪ Rozmowa z dziećmi na temat dbaniu o czystość w naszym otoczeniu. 

▪ Pozbieranie śmieci na placu zabaw i wyrzucenie ich do odpowiedniego pojemnika 

na odpady.

▪ Przygotowanie w sali pojemnika przeznaczonego do segregacji zużytego papieru.



3. B. DZIEŃ NA ZIELONO –
DZIECKO PRZYJACIELEM 
PRZYRODY

▪ W dniu 05. 02. 2019 r. 
wszystkie dzieci ubrały się na 
zielono. Na naszej 
przedszkolnej stronie 
zamieściłam kilka zdjęć z 
tego dnia: 
https://przedszkole2sopot.szkolnastr
ona.pl/art,207,warsztaty-
ekologiczne

https://przedszkole2sopot.szkolnastrona.pl/art,207,warsztaty-ekologiczne


3. C. PRZEDSZKOLNY TEATRZYK 
EKOLOGICZNY

W dniu 24.04.2019 r. miał odbyć się teatrzyk dla całego przedszkola przygotowany 

przez naszych przedszkolaków. Niestety z powodu powszechnego strajku nauczycieli 

nasz teatrzyk musimy przesunąć na maj. Dzieci przygotowywały się cały marzec do 

realizacji tego celu. Mam nadzieję, że zostanie ona nam zaliczony z względu na ilość

włożonej pracy. Do formularza z realizacji projektu dołączę scenariusz z 

przedstawienia.



3. E. EKOLOGICZNY TYDZIEŃ

▪ W lutym w dniach od 04 – 08 w roku 2019 r. zrealizowałam ekologiczny tydzień w 

grupie czterolatków. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystałam przyniesione przez 

dzieci różnego rodzaju odpady z domu. 

▪ Do projektu dołączyłam załącznik



4. ,,MYŚLĘ LOGICZNIE 
BO EKOLOGICZNIE”

▪ Ekologiczne zasady w 

naszym przedszkolu, 

eksponowane na głównym 

korytarzu w placówce.



5. A. MOJA 
EKOLOGICZNA 
GRA 
PLANSZOWA
Dzieci przygotowały grę planszową z odpadów. 

Gra przedstawia zaśmiecone morze. Zasady gry 

polegają na tym, że wygrywa gracz, który 

pierwszy dotrze do mety.  Po drodze zawodnicy 

muszą zbierać wyrzucone śmieci. Kto zauważył

podczas swojej podróży papierek musiał go 

podnieść: czekał jedną kolejkę.



5. B. EKO MAKIETA Z 
SUROWCÓW WTÓRNYCH

▪ Dzieciaki tworzyły EKO MAKIETĘ Z 

SUROWCÓW WTÓRNYCH: 

Wykorzystaliśmy papier i plastik. 

Efekty naszej pracy można zobaczyć

na stronie internetowej przedszkola: 

https://przedszkole2sopot.szkolnastr

ona.pl/art,208,makieta-ekologiczna

https://przedszkole2sopot.szkolnastrona.pl/art,208,makieta-ekologiczna


5. E. ODPADY WTÓRNE –
RÓŻNE PRACE 
PLASTYCZNE

▪ Stworzyliśmy kącik ekologiczny, 

gdzie dzieci gromadziły różne 

odpadki z których mogły w wolnych 

chwilach tworzyć ciekawe prace. 

▪ Z wytłaczanek do jajek 

przygotowały złoto/gold na zajęcia z 

angielskiego. W plastikowych 

butelkach zrobiły eksperyment z 

morzem, a pojemniki po jogurtach 

wykorzystały do stworzenia 

własnych zabawek.



7. A. GAZETKA 
PRZEDSZKOLNA NA 
TABLICY OGŁOSZEŃ

▪ Przez cały rok szkolny 2018/2019 

zamieszczałyśmy informację

dotyczące projektu na głównym 

korytarzu oraz w kącikach dla 

rodziców. Publikowałyśmy 

również informację na stronie 

internetowej przedszkola.



7. B. AKCJA ULOTKOWA/PLAKATOWA

Koordynator projektu w ramach zajęć

popołudniowych przeprowadził z grupą III

rozmowę na temat stworzonego wcześniej

kodeksu ekologicznego. Następnie dzieci

podzieliły się na trzy grupy. Każda otrzymała

inny problem ekologiczny do zilustrowania –

pierwsza skupiła się na segregacji śmieci, druga

na problemie oszczędzania wody a trzecia na

punkcie związanym z oszczędzaniem energii.

Plakaty zostały zawieszone w kąciku

ekologicznym.



7. C. WYSTAWA PRAC 
PLASTYCZNYCH WYKONANYCH W 
RAMACH PROJEKTU

▪ W ramach projektu wszystkie dzieci wykonały 

prace plastyczną kredkami pt. ,,Małe dzieci nie 

chcą śmieci”.  Stworzyliśmy na głównym 

korytarzu wystawę, którą mogli podziwiać

rodzice oraz dziadkowie.

▪ Ostatnie zdjęcia przedstawia naszą makietę.



7. D. 
TEMATYCZNY 
KĄCIK 
EKOLOGICZNY
W naszej Sali umieściliśmy kącik 

ekologiczny, gdzie zamieściliśmy 

nasz grupowy kodeks ekologiczny 

oraz ilustracje dotyczące różnych 

problemów ekologicznych.

W naszym kąciku znajdowały się
plakaty stworzone przez dzieci, które 

dotyczyły naszego kodeksu 

ekologicznego. Niestety nie udało mi 

się zrobić zdjęcia.



7. D. TEMATYCZNY KĄCIK EKOLOGICZNY –
MATERIAŁY WYKORZYSTANE W KĄCIKU 
EKOLOGICZNYM



8. A. KONKURS PLASTYCZNY PT. 
,,MAŁE DZIECI NIE CHCĄ
ŚMIECI”

Jako placówka braliśmy udział w konkursie i nie zdobyliśmy 

żadnego miejsca.



8. B. 
KONKURS 
PT. ,,MAŁA 
NAKRĘTKA 
DUŻY 
PROBLEM”
Przez cały rok szkolny 
zbieraliśmy nakrętki na terenie 
placówki.



9. UROCZYSTE PODSUMOWANIE 
PROJEKTU NA TERENIE PRZEDSZKOLA

W DNIACH OD 29 – 30 KWIETNIA 2019 r. podsumowałam efekty 
projektu. Prezentację przedstawiłam dyrekcji, a w każdej grupie 
podziękowałam za udział w konkursie oraz przeznaczyłam nagrody 
dla dzieci, które brały udział w konkursie plastycznym. Niestety nie 
udało się podsumować projektu w terminie z względu na 
przedłużającą się akcję strajkową.



PODSUMOWANIE

Dziękuje za współpracę i pomoc przy realizacji projektu. W trakcie projektu dużo

nauczyłam się ja jako koordynator, ponieważ jestem nauczycielem stażystą. Mogłam

nawiązać współpracę z interesującymi osobami. Proszę o pozytywne rozpatrzenie

naszego sprawozdania. Mam nadzieję, że będziemy współpracować w przyszłym

roku.
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