
,,Lider  LokaLnej  ekoLogii” 

X edycja  projektu
prowadzonego   przez 

komunalny  zwiĄzek gmin  
,,dolina  redy  i  chylonki” z 

gdyni



Przedszkole  nr 31 ,,Bajeczka” 
Ulica Zamenhofa 8,   81 – 218  Gdynia

Dyrektor : Daniela  Budzińska
Koordynator projektu: Wioleta Lipka
W projekcie wzięło udział;   
37 dzieci 3-letnich,   
54 dzieci 4-letnich, 
27 dzieci 5-letnich
21 dzieci 6-letnich.
Razem  139 dzieci z 6  grup przedszkolnych.





Zadanie 1.

W ramach pierwszego zadania:

•Lider projektu po spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Związku ,,Dolina 
Redy i Chylonki” poinformował nauczycielki  na najbliższym spotkaniu Rady 
Pedagogicznej  o założeniach projektu. Wspólnie ustalono ,,Harmonogram 
działań ekologicznych”  w ramach projektu: ,,Lider Lokalnej Ekologii” oraz 
przydzielono zadania do wykonania poszczególnym nauczycielkom.

• Nauczycielki podczas spotkań grupowych poinformowały  rodziców o 
planowanych działaniach w ramach projektu : ,,Lider lokalnej ekologii”

• Poinformowana została również przewodnicząca Rady Rodziców o 
planowanych działaniach ekologicznych i wiążących się z tymi działaniami 
wydatkami , między innymi na nagrody w konkursach ekologicznych.

• Lider projektu systematycznie uczestniczy w programie edukacyjnym 
,,Szkoła/przedszkole dla środowiska”



Zadanie 2. Przedszkolak ,,na tropie odpadów” 

• Naszą przygodę z segregacją odpadów zaczynamy zawsze  już we wrześniu, kiedy to wszystkie 
dzieci z naszego przedszkola  w dniu ,,Sprzątania Świata” idą sprzątać nasz ogród przedszkolny  
i teren na około przedszkola.

•    Nauczycielki przygotowują swoje dzieci do tej akcji i wcześniej w sali prowadzą zajęcia 
uczące dzieci segregacji.

• Podczas akcji ,,Sprzątania Świata” dzieci poznają nasze śmietniki na odpady, które stoją w 
ogrodzie przedszkolnym i ich przeznaczenie. W ten sposób łatwiej jest im zrozumieć, dlaczego 
w sali też segregujemy śmieci, tak aby trafiły one do odpowiednich pojemników. 

•    Dzieci młodsze sprzątają nasz ogród przedszkolny, 
nauczycielka ma wówczas okazję poprowadzić z dziećmi 
zajęcia uczące je odpowiedniej segregacji na : szkło, papier, 
makulaturę i odpady zielone.

•  Dzieci starsze 5 i 6 letnie wychodzą poza teren przedszkola i zbierają odpady w    

najbliższej okolicy przedszkola. Odpady te trafiają do naszych śmietników i również są  
segregowane przez dzieci  na szkło, papier, plastik, metal.

•    Przez cały rok dzieci segregują odpady w przedszkolu, a niektóre z nich wykorzystują do prac  
plastycznych przez cały rok.



Zabawy ekologiczne uczące 
segregowania odpadów



Sprzątanie Świata



Zadanie 3. Tematyczny miesiąc ekologiczny.
• 11 kwietnia w przedszkolu został zorganizowany Dzień na zielono. Rodzice zostali 
poinformowani  o planowanych działaniach za pomocą plakatów na tablicach 
grupowych.
Wszystkie dzieci przyszły w ten dzień ubrane na zielono.
• W tym dniu dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych: ,,Sport to zdrowie –
niech każdy ekolog się o tym dowie”, przygotowanych przez odpowiedzialne  za  to 
nauczycielki. ( załącznik scenariusz)
Dzieci brały udział w 4 dyscyplinach sportowych, które wykorzystywały do zadań 
różne odpady: plastikowe butelki, 
1 zadanie - segregacja odpadów,
2 zadanie  - rzut kulą papierową do kosza,
3 zadanie  - slalom między pachołkami z butelką na gazecie
4 zadanie – gra w kręgle, pchnięcie papierową kulą w plastikowe butelki,
• Dzień zielony został zakończony ,,Przedszkolnym turniejem wiedzy ekologicznej”, 
który zawierał pytania odpowiednio do grupy wiekowej dzieci.       ( załącznik 
scenariusz)
Dzień na zielono zintegrował nasze przedszkolne społeczeństwo,   wszystkie dzieci w 
tym samym czasie brały udział w zadaniach  ruchowych, które uświadamiały 
dzieciom w jaki sposób można wykorzystywać odpady wtórne.                                  
Quiz ekologiczny porządkował wiedzę ekologiczną zdobytą do tej pory na zajęciach.



Dzień na zielono



Scenariusz zawodów sportowych           
„ Sport to zdrowie…”

Scenariusz turnieju sportowo-ekologicznego dla dzieci 3, 4, 5, 6 - letnich z Przedszkola nr31 „Bajeczka” „”

Opracowały i poprowadziły: Katarzyna Szewczyczak i Justyna Tusińska

Data: 11.04.2019

Cel główny:

Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy i współdziałania w zespole, Kształtowanie świadomości ekologicznej

Cele szczegółowe:

zapoznanie ze znaczeniem słów ekologia i segregacja,

integracja dzieci z różnych grup poprzez wspólne zabawy

wdrażanie do współzawodnictwa i współdziałania

kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, 

kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i odpowiadania na pytania

rozumienie konieczności segregowania śmieci i celowości tego działania,

rozróżnianie różnych rodzajów odpadów,

Metody:

Praktycznego działania

Aktywizująca

Formy:

praca zbiorowa i zespołowa

praca z całą grupą

Indywidualna



Przebieg uroczystości:
Powitanie wszystkich grup w grupie”Muminki”
Wszystkie dzieci i nauczycielki ubrane są na kolor zielony. Zgromadzone Pani i dzieci 
witają organizatorki olimpiady: Katarzyna Sz. I Justyna T.

Dziś zielony dzień  w przedszkolu  obchodzimy
Wszyscy zabawę dobrą lubimy, 
Więc zapraszamy Was  na zawody 
Będą  zagadki , będą podchody .
Niech wygra zatem najlepsza drużyna
Przedszkolny Turniej właśnie się zaczyna !!!!

Zaproszenie na turniej.
Każda z grup przedszkolnych wraca do swojej sali. W niej wykonuje określone zadanie. 
Na każdej z sal znajduje się opis przydzielonego zadania. Po skończonej konkurencji 
dzieci z grupy otrzymują pieczątki, które są potwierdzeniem poprawnego wykonania 
zadania.
Następnie cała grupa przemieszcza się do kolejnej z sal i wykonuje zadania zgodnie z 
opisem. Należy „przejść” 5 sal. Po ukończeniu wszystkich zadań dzieci spotykają się 
ponownie w sali „Muminków”.



Lp Konkurencja Przebieg Pomoce

1.

,, Segregacja odpadów na czas ”

Grupa I i II

Odpady różnego rodzaju są zlokalizowane w różnych miejscach w Sali. Do ustawionych na dywanie 

kolorowych  pojemników,  grupa dzieci rzuca odpady zgodnie z podziałem na odpady: plastik, papier, 

szkło. 

Zadanie powinno być wykonane w czasie nie przekraczającym 2 minut, które na minutniku w telefonie 

ustawia nauczyciel grupy przystępującej do zadania. 

Po zakończeniu zadania i posegregowaniu odpadów do odpowiednich pudeł cała grupa biorąca udział w 

zadaniu jest zobowiązana do rozmieszczenia odpadów w różnych miejscach w Sali tak aby kolejna grupa 

przystępująca do zadania miała gotową sale. 

minutnik w telefonie nauczyciela grupy wykonującej zadanie, kolorowe pojemniki na 

odpady, różnego rodzaju odpady rozmieszczone w różnych miejscach w Sali Grupy 

Krasnoludki 

2.

,,Butelkowe kręgle”.

Grupa III Zadanie polega na rzuceniu gazetową kulą z wyznaczonego przez szarfę miejsca tak, aby przewrócić  

butelkę. Każde dziecko ma 2 rzuty.
10 plastikowych butelek, 2 kulki z gazety, szarfa.

3.

„ Bieg z balonem na gazecie”

Grupa IV

Dzieci stoją w dwóch rzędach. Dwie osoby trzymają za rogi rozłożonej gazety, na której leży  

nadmuchany balon.  Na gwizdek zaczynają biec z  rozłożoną  gazetą. Wygrywa ta drużyna, która szybciej    

ukończy  bieg i  balon z gazety nie spadnie na podłogę

Gazety, balony

4.

"Quiz wiedzy ekologicznej"

Grupa V

Każda z grupa otrzymuje 5 pytań, dostosowanych do wieku dzieci. Pytania czyta nauczycielka, a wybrane 

dziecko odpowiada. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi każda grupa otrzymuje dyplom. Dyplomy

5.

"Śmieci wrzucamy do kosza"

Grupa VI
Rzut gazetą do kosza – drużyny stoją w rzędach( mogą być w jednym chłopcy w drugim dziewczynki), 

każdy ma 2 kule z gazety i rzuca do kosza. Kule z gazet, kosze

KONKURENCJE OLIMPIJSKIE:











Scenariusz przedszkolnego turnieju 
wiedzy ekologicznej

Przygotowały: Edyta Nalewajk
Anna Szpejewska – Miotke
Uczestnicy: dzieci 3 – 6 – letnie

„PRZEDSZKOLNY  TURNIEJ  WIEDZY  EKOLOGICZNEJ”
Cele ogólne:
kształtowanie postaw proekologicznych
rozwijanie troski o jakość życia na Ziemi
zintegrowanie środowisk przedszkolnych
wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności podczas – realizacji zadań
dostarczanie okazji do dobrej zabawy
realizacja podstawy programowej w obszarach I, II, IV

Cele szczegółowe (dziecko potrafi….):
wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności podczas – realizacji zadań
przestrzegać umów
wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w działaniu
czynnie uczestniczyć w zabawie
Metody:
słowne – zagadki,
aktywizujące

Formy pracy:
z całą grupą
indywidualnie
zespołowo

Środki dydaktyczne:
przygotowane koperty z pytaniami dla poszczególnych grup wiekowych w przedszkolu, 
dyplomy dla każdej z grup.

Przebieg: 
Turniej wiedzy o ekologii odbywa się w sali „Gumisiów”. Każda grupa przychodząc do sali otrzymuje kopertę z pytaniami.



Scenariusz przedszkolnego turnieju 
wiedzy ekologicznej

Zestaw przygotowanych pytań dla poszczególnych grup wiekowych: 

PSZCZÓŁKI  - 3 latki
1. Bawiłeś się na placu zabaw, w pewnej chwili kolega poczęstował cię cukierkiem. Zjadłeś cukierek, a papierek:
a) rzuciłeś na trawę,
b) zakopałeś w piaskownicy,
c) wrzuciłeś do kosza.
2. Jakiego koloru kontener wybierzecie, gdy będziecie chcieli wyrzucić plastikową butelkę?
a) niebieski,
b) żółty,
c) zielony.
3. Kiedy idziesz do lasu zachowujesz się? 
a) hałasujesz,
b) zachowujesz się cicho,
c) wyrzucasz papierki, gdzie popadnie.
4. Jak nazywa się ptak, który leczy drzewa
a) dzięcioł,
b) sójka,
c) skowronek.
5. Co możemy zbierać w lesie?
a) grzyby,
b) jabłka,
c) kwiaty.



Scenariusz przedszkolnego turnieju 
wiedzy ekologicznej

KRASNOLUDKI  - 3 latki.
1. W jaki sposób możemy pomagać ptakom przetrwać zimę? � 
a) bawić się z nimi,  
b) zamykać je w klatkach,� 
c) dokarmiać w karmnikach. 
2. Jakiego koloru kontener wybierzecie, gdy będziecie chcieli wyrzucić plastikową butelkę?
a) niebieski,
b) żółty,
c) zielony.
3. Który pojazd nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, jest ekologiczny?
a) samochód,
b) rower,
c) motor.
4. Na zimę odlatuje do ciepłych krajów. 
a) wrona,
b) bocian,
c) wróbel.
5. Kiedy idziesz do lasu zachowujesz się? 
a) hałasujesz,
b) zachowujesz się cicho,
c) wyrzucasz papierki, gdzie popadnie.



Scenariusz przedszkolnego turnieju 
wiedzy ekologicznej

PUCHATKI  - 4 latki
1. Segregując odpady, co wrzucamy do pojemnika na plastik?
a)  szklane butelki, 
b) butelki plastikowe,
c) pudełka.
2. W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż:
a) można sobie zedrzeć gardło,
b) można wystraszyć zwierzęta,
c) można przestraszyć grzybiarzy.
3. Czy kwiatem chronionym jest: 
a) przebiśnieg,
b) róża,
c) tulipan.
4. Jakiego koloru kontener wybierzecie, gdy będziecie chcieli wyrzucić makulaturę?
a) niebieski,
b) żółty,
c) zielony.
5. Co mogą zrobić małe dzieci by nie rosła góra śmieci? 
a) wyrzucić jeszcze więcej śmieci, 
b) segregować i zbierać surowce wtórne,
c) zanieczyszczać śmieciami jeziora i rzeki.
6. Kim jest dzięcioł dla drzew? 
a) sportowcem,
b) lekarzem,
c) piekarzem.



Scenariusz przedszkolnego turnieju 
wiedzy ekologicznej

MUMINKI  - 4 latki

1. Co można robić w lesie? 
a) odpoczywać, zbierać grzyby,
b) krzyczeć, hałasować,
c) samowolnie rozpalać ognisko.

2. Jakiego koloru kontener wybierzecie, gdy będziecie chcieli wyrzucić gazetę?
a) niebieski,
b) żółty,
c) zielony.

3. Bawiłeś się na placu zabaw, w pewnej chwili kolega poczęstował cię cukierkiem. Zjadłeś cukierek, a papierek:
a) rzuciłeś na trawę,
b) zakopałeś w piaskownicy,
c) wrzuciłeś do kosza.

4. Kim jest dzięcioł dla drzew? 
a) sportowcem,
b) lekarzem,
c) piekarzem.

5. Podczas wiosennego spaceru zauważasz pierwsze wiosenne kwiaty, co robisz?
a) zrywasz je niosąc bukiecik do domu,
b) przyglądasz się kwiatkom wiedząc, że nie wolno ich zrywać,
c) bawisz się wesoło nie zwracając uwagi na to, że podczas zabawy możesz podeptać kwiaty.

6. Co to jest makulatura?
a) są to stare gazety, niepotrzebne papiery,
b) są to stare meble,
c) są to niepotrzebne leki.



Scenariusz przedszkolnego turnieju 
wiedzy ekologicznej

GUMISIE  - 5 latki
1. Który środek transportu jest ekologiczny? 
a) samochód,
b) rower,
c) motor.
2. Co powstaje z przetworzenia makulatury?  
a) buty,
b) lekarstwa,
c) nowe zeszyty, książki.

3. Co to jest złom?
a) czy są to stare szmaty,
b) czy są to suche liście,
c) czy są to stare przedmioty z żelaza i metalu.

4. Co to jest recykling?
a) wyścig samochodowy,
b) przyjęcie urodzinowe,
c) powtórne wykorzystanie surowców, gdzie zużyte rzeczy ponownie są przetwarzanie,
np. puszki aluminiowe.
5. Ekologia zajmuje się 
a) sprzedażą,
b) ochroną środowiska przyrodniczego,
c) modą.
6. Który przedmiot jest najmniej groźny dla przyrody tzn. najszybciej się rozłoży?
a) butelka plastikowa,
b) kartka,
c) butelka szklana.



Scenariusz przedszkolnego turnieju 
wiedzy ekologicznej

SMERFY – 6 latki
1. Który pojazd nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, jest ekologiczny? � 
a) samochód,  
b) rower, 
c) motor. 
2. Czy, aby zasadzić drzewo, należy: 
a) włożyć do ziemi gałązkę,
b) włożyć do ziemi ukorzenioną sadzonkę,
c) włożyć do ziemi listek.
3. Do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po wypiciu go powinieneś:
a) schować kartonik tak, aby go nie było widać,
b) zakopać kartonik w ziemi,
c) zabrać kartonik z powrotem do domu.
4. Na kompost wyrzucamy:
a) szkło,
b) plastik,
c) resztki z warzyw, owoców,  liście.
5. Czy dżdżownica jest pożyteczna? 
a) tak, bo można ją wytresować,
b) tak, spulchnia ziemię,
c) nie, bo jest pasożytem. 
6. Co to jest recykling? 
a) wyścig samochodowy,
b) powtórne wykorzystanie zużytych surowców, materiałów odpadowych, 
c) przyjęcie urodzinowe.





Zadanie 3. Przedszkolny teatrzyk ekologiczny.
Grupa  dzieci 6 – letnich przygotowała teatrzyk pt:  ,, O przyrodę dbamy, bo 

wszyscy ją kochamy”.

Przedstawienie to uświadomiło dzieciom, że nie można śmiecić w lesie, 

ponieważ las to dom dla wielu zwierząt i one też lubią porządek i czyste 

powietrze.



Zadanie 4. Myślę logicznie, bo ekologicznie.

Zajęcia poświęcone zagadnieniom ekologicznym 
dotyczącym ochrony środowiska, realizowane były 
we wszystkich grupach wiekowych. Każda grupa 
poruszała zagadnienia dostosowane do poziomu i 
możliwości rozwojowych dzieci. 

Efektem tych zajęć są ,,Kodeksy małego ekologa” 
sformułowane przez dzieci, wypracowane na 
podstawie tych zajęć.



,,Kodeks Małego Ekologa” grupy Puchatków.( 4 latki)



,,Kodeks małego ekologa” grupy Gumisiów ( 5 latki)



,,Kodeks Małego Ekologa” grupy Smerfów.( 6 – latki)



Zadanie 5. Ekoprojektowanie.

W ramach tego zadania dzieci wykonały : 
- ekologiczne gry planszowe,
- Eko Makietę z surowców wtórnych,
- Ekoludka z odpadów
- Rodziny dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym pt: ,,Ekologiczny koszyczek 
wielkanocny”

Wykonane zadania;
- rozwijały u dzieci świadomość  ilości powstających odpadów w 

gospodarstwie domowym i konieczność ich segregowania.
- rozwijały ich wyobraźnie przestrzenną, pomysłowość, estetykę pracy,
- angażowały w działania ekologiczne , nie tylko dzieci ale również ich  

rodziny,



Gra ekologiczna planszowa wykonana przez dzieci 4-letnie, 
ucząca dzieci segregacji odpadów.



Gra ekologiczna planszowa opracowana przez dzieci 5-letnie.



Gra ekologiczna planszowa opracowana przez dzieci 6-letnie.



Eko Makieta z surowców wtórnych 
wykonana przez dzieci 5-letnie.



Ekoludek wykonany z odpadów przez dzieci 3 letnie.



Ekoludek wykonany przez dzieci 5 letnie.



Tematyczny konkurs plastyczny:  ,,Ekologiczny koszyczek wielkanocny”

Konkurs ten został przeprowadzony w dniach od 1 do 12 
kwietnia. Był to konkurs rodzinny, angażujący do pracy całe 
rodziny. 

Oceniano : 

- pomysłowość, 

- różnorodność wykorzystanych odpadów wtórnych,

- estetykę pracy. 

Do konkursu przystąpiło 18 rodzin z całego przedszkola.

Komisja w składzie: nauczyciele z Rady Pedagogicznej 
wyłonili  pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Wyniki ogłoszono podczas uroczystości Dnia Ziemi.





Zadanie 6. ,,Sport to zdrowie – niech 

każdy się dowie” 

Zawody sportowe zostały 

przeprowadzone podczas Zielonego 

dnia w przedszkolu. W zawodach 

tych uczestniczyły wszystkie grupy



Zadanie 7. Jesteśmy medialni.

W ramach tego zadania w szatni wydzielono  miejsce na kącik 
ekologiczny.                                                                                    
Rodzice zostali poinformowani o projekcie ,,Lider Lokalnej 
Ekologii na zebraniach grupowych, jak i również za pomocą 
plakatu. 

W kąciku ekologicznym znalazły się również:

- ogłoszenia o konkursach ekologicznych,

- bieżące informacje na temat projektu,

- wyniki konkursów

- prace przygotowane na konkursy ekologiczne



Zadanie 8. Zadania wykonywane wspólnie z KZG   

,,Dolina Redy i Chylonki”

W ramach tego zadania:

- Przygotowano dzieci do konkursu ,,Małe dzieci nie chcą 
śmieci”.( nauczyciel Anna Bodzak)

- Przedszkole wzięło udział w konkursie ,,Mała nakrętka duży 
problem”. ( Justyna Tusińska)

- Koordynator  odpowiedzialny za prowadzenie zbiórki baterii 

ogłosił konkurs ,,Zbieramy baterie” .(Zofia Jahn)



,,Małe dzieci nie chcą śmieci” – na konkurs wysłano 5 prac





,,Zbieramy baterie” – konkurs rodzinny.

• W konkursie wzięło udział 51 rodzin. Wyłonienie liderów i rozdanie 
nagród nastąpiło 18 .04.2018 r

• KONKURS „ZBIERAMY BATERIE
I MIEJSCE – MAKSYMILIAN MYTYCH – gr PUCHATKI – 4.582 szt.

• II MIEJSCE – SEBASTIAN BIELAK-PAŁCZYŃSKI – gr SMERFY -2.304 
szt.

II MIEJSCE – KACPER KLAS – gr SMERFY - 2.442 szt.
II MIEJSCE – JAGODA PONIEWIERSKA – gr GUMISIE -2.683 szt.
III MIEJSCE – EWELINA CIBOR-SIEJK – gr GUMISIE -1.708 szt.

• Dzieci które nie zmieściły się w czołówce otrzymało nagrody 
pocieszenia w postaci Dyplomu oraz ekologicznych kolorowanek i 
gadżetów . 



Konkurs ,,Zbieramy baterie” 
koordynator Zofia Jahn



Zadanie 9. Uroczyste podsumowanie projektu nastąpiło 

na uroczystości ,,Dzień Ziemi”, która odbyła się 18 

kwietnia 2019 roku.

Porządek uroczystości:
1. Powitanie wszystkich zaproszonych gości, dzieci , nauczycielki , dyrektorki  i Radę 

Rodziców.
2. Poinformowanie o przedszkolnej tradycji  świętowania  Dnia Ziemi.
3. Przypomnienie wszystkich działań w ramach projektu; „Lider lokalnej Ekologii”
4. Krótkie występy o tematyce ekologicznej poszczególnych grup.
5. Rozwiązanie konkursów ekologicznych :

- ,,Ekologiczny koszyczek wielkanocny”
- ,,Zbieramy baterie” i wręczenie zwycięzcom  nagród głównych 

ufundowanych przez Radę Rodziców i  nagród pocieszenia dla wszystkich 
uczestników konkursu w postaci ekologicznych kolorowanek z KZG

6.     Podziękowanie wszystkim nauczycielkom za zaangażowanie i  współpracę  w ramach  
projektu ,,Lider Lokalnej Ekologii” 



Podsumowanie i ocena projektu
Wypowiadam się w imieniu moich koleżanek z rady pedagogicznej, 
jesteśmy zadowoleni z realizacji tego projektu, ponieważ nasze 
przedszkole od lat już współpracuje z KZG i od dawna już prowadzimy 
działania ekologiczne na terenie naszego przedszkola, a dzięki temu 
projektowi „Lider Lokalnej Ekologii” nasze działania były uporządkowane 
w logiczną całość. Działając według wytyczonych zadań w tabeli mieliśmy 
możliwość włączenia do pracy wszystkich po kolei, począwszy od całej 
rady pedagogicznej, rodziców, Rady Rodziców i wreszcie dzieci. Zadania te 
stworzyły też możliwość  wykorzystania nowych pomysłów podczas ich 
realizacji, mających na celu podniesienia świadomości ekologicznej 
wszystkich biorących udział w projekcie.

Do realizacji projektu wykorzystaliśmy materiały otrzymane od KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”, literaturę dla dzieci o tematyce ekologicznej z 
naszych przedszkolnych bibliotek oraz filmy z Internetu. 

Dziękujemy za kolorowanki dla dzieci, które były nagrodą pocieszenia dla 
każdego dziecka biorącego udział w naszych konkursach ekologicznych.


