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Formularz z realizacji projektu



1. Edukacja dorosłych

Rada Pedagogiczna
Wprowadzenie w nowy rok szkolny zapoznanie z tematyką projektu, rozdzielenie zadań w ramach 

współpracy między grupami w celu realizacji projektu. Nauczyciele poszczególnych grup wraz z 
panią Dyrektor zostali zapoznani z projektem edukacyjnym Lider Lokalnej Ekologii. Wyrazili chęć 
uczestnictwa i pomocy w projekcie.

Zapoznali się z materiałami , broszurami dotyczących akcji ekologicznej.
Wspólnie omówiliśmy poszczególne punkty. Nauczycielki zaproponowały swoje propozycje dotyczące 

przebiegu całego projektu:
 galerie ekologiczne
 konkursy ekologiczne,
 scenariusze, co w nich uwzględnić,

Ekowywiadówka
Podczas spotkania z rodzicami stworzone zostały możliwości oddziaływania przez edukację dzieci na 

ich najbliższych w tematyce proekologicznej
Rozmowy dotyczyły sposobów ograniczenia zużycia wody oraz spalin
„Burza mózgów” dzieci z rodzicami na temat jak dbać o środowisko.



Spotkanie z Radą Rodziców- zachęcanie Rady do propagowania zagadnień z zakresu projektu wśród rodziców i opiekunów każdej z grup przedszkola.

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



2. Przedszkolak na tropie odpadów 

Warsztaty ekologiczne Dzień Gałganiarza

W pierwszym dniu wiosny zorganizowałyśmy Dzień gałganiarza. Dzieci musiały być ubrane w stare, za
małe niepotrzebne części garderoby. Podczas tego dnia odbyło się wiele zabaw i zajęć o charakterze
ekologicznym. Dzieci segregowały odpady. Uświadomiły sobie jak ważny jest recykling – powtórne
wykorzystanie odpadów. Dzień pełen radości i humoru.

Warsztaty terenowe

Dotknij lasu- wyprawa do Ogrodu Botanicznego  w Marszewie. Spacerowaliśmy po lesie, poznawaliśmy 
kolekcje botaniczne. Dotykaliśmy drzew iglastych próbowaliśmy rozpoznawać odgłosy ptaków również 
dowiedzieliśmy się czym jest zrównoważony rozwój. Zapoznaliśmy się z problematyką odnawialności 
zasobów, racjonalnych wyborów konsumenckich



Warszaty ekologiczne – Dzień Gałganiarza



Warsztaty terenowe



Eko- patrol 

Spacerowaliśmy po osiedlu w okolicy przedszkola w ekokorowodzie. 
Celem naszego spaceru było również sprawdzenie, czy w okolicy przedszkola jest porządek.
Przed wyjściem przeprowadziłam pogadankę na temat przyczyn powstawania śmieci oraz
możliwości ponownego ich wykorzystania lub oddania do odzysku. Rozmowa miała na celu
utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości. Podczas spaceru dzieci napotkały na drodze
wiele nieczystości. Szybko postanowiliśmy posprzątać śmieci. Każde dziecko otrzymało
rękawiczki ochronne i zabraliśmy się do pracy. Wszystkie śmieci zostały posprzątane,
posegregowane i wrzucone do odpowiednich pojemników. Dzieci przypomniały sobie
oznakowania oraz kolory kontenerów przeznaczonych do segregacji śmieci. Po powrocie do
przedszkola podsumowaliśmy swoje obserwacje przeprowadzając pogadankę na temat
konieczności dbania o estetykę swojego otoczenia. Dzieci stwierdziły, że mieszkańcy naszego
osiedla powinni dbać bardziej o porządek wokół siebie. Zadowalający jest fakt, że wokół
można było zaobserwować dużo terenów zielonych oraz pojemniki przeznaczone do
segregacji śmieci.







3. Tematyczny miesiąc ekologiczny

Spotkanie na terenie placówki ze specjalistą z dziedziny dotyczą projektu.

 W marcu nasze przedszkole odwiedzili strażnicy miejscy którzy przeprowadzili
zajęcia pt „Jestem strażnikiem przyrody” Podejmowany był temat segregowania
odpadów. Celem było uwrażliwianie na utrzymywanie porządku oraz segregacja
odpadów.Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak należy segregować odpady i
jakie kolory mają pojemniki na śmieci.

 Dzieci dowiedziały się o działaniach ekologicznych i takich, których należy unikać
np. plastikowe siatki.

 Pani Ekspert przybliżyła dzieciom pojęcia recyclingu i upcyclingu.
 Dzieci zajęciom edukacyjnym dzieci zrozumiały potrzebę dbania o środowisko i

angażowania się w działania proekologiczne.
Na zakończenie zajęć dzieci samodzielnie odkładały odpady do odpowiednich

pojemników.





Zielony dzień - jesteśmy strażnikami przyrody

Nasze Przedszkole wzięło udział w akcji sprzątania świata -przeprowadziliśmy zajęcia i 
zabawy o charakterze ekologicznym a w dniach kolejnych sprzątaliśmy ogród przedszkolny.
Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega segregowanie odpadów, poznały cztery 
kolory segregacji, podejmowały próby grupowania śmieci do odpowiednich pojemników, 
zrozumiały że duża ilość odpadów ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dzieci 
obiecały dbać o środowisko, segregować z rodzicami odpady, zbierać nakrętki i realizować 
własne pomysły ze śmieci. Na zakończenie każde dziecko zostało obdarowane odznaką 
„Przyjaciela przyrody.”







Przedszkolny teatrzyk – Eko-rybak i złota rybka

Teatrzyk w którym występują nasze panie, przedstawiły nam dziwną bajkę. Do tej pory 
znaliśmy inne przygody rybaka i złotej rybki. Dzięki tej bajce dowiedzieliśmy się jakie szkody 
robimy zanieczyszczając środowisko i jeśli będziemy dbać o naszą planetę to spełni nasze 
wszystkie życzenia.







Turniej wiedzy ekologicznej

Dzieci w tym dniu ubrane na żółto zielono chętnie i  z wielkim zaangażowaniem przystąpiły 
do turnieju wiedzy ekologicznego.   Bez problemu poradziły sobie z większością pytań, 
wszystkie dzieci zostały nagrodzone kolorowankami.

Poprzez odpowiedzi na pytania dzieci:

- poszerzyły świadomość ekologiczną  o środowisku naturalnym, jego zagrożenia i ochronie
- rozbudziły i rozwinęły  zainteresowania przyrodnicze

- wypracowały praktyczne wnioski i rady: jak żyć w zgodzie z naturą





Dzień wody

Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz 
rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; 
uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział 
w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych oraz 
badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie 
obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Co pływa w wodzie, a 
co tonie? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały  poszczególne dźwięki (woda 
kapiąca z kranu, gotująca się w czajniku, napuszczana do wanny, płynąca w strumyku, 
deszcz). Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe: Burza w szklance wody, gdzie 
trzeba było wprawić wodę w ruch za pomocą słomek poprzez puszczanie bąbelków. Zadania 
przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że 
woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!





4. " Myślę logicznie bo ekologicznie"

Dzieci z wszystkich grup formulowały zachowania zgodnie z ekologicznym stylem życia.

„Ekostrażnicy”
1. Jak nam ładnie słońce świeci, maszerują lasem dzieci. Jak zielono wokół jest, dzisiaj 

dołącz do na też. 
ref. Bo my jesteśmy ekostrażnikami i chcemy zadbać o nasz piękny świat. Dlatego dzisiaj go 
posprzątajmy, żeby mógł przetrwać kolejne milion lat.
2. Tak nam ptaszek pięknie śpiewa, tak wysoko rosną drzewa. Kwitną kwiaty, szumi gaj, 

zadbaj o ten ziemski raj.
ref. Bo my jesteśmy ekostrażnikami i chcemy zadbać o nasz piękny świat. Dlatego dzisiaj go 
posprzątajmy, żeby mógł przetrwać kolejne milion lat.





5. Eko-projektowanie

Moja ekologiczna gra planszowa
Rodzice naszych wychowanków wspólnie z dziećmi wykonali gry planszowe z materiałów 
ekologicznych. Celem było kształtowanie świadomości ekologicznej.







Eko Makieta  z surowców wtórnych

Dzieci wykonały makietę miasta Gdyni. W celu uwrażliwienia dzieci na zagadnienia 

proekologiczne projekt został wykonany z materiałów naturalnych.



Eko bale w karnawale - wykonanie strojów ekologicznych

Modny przedszkolak to ekologiczny przedszkolak! Celem zajęć było propagowanie
recyklingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia
ciekawych prac plastycznych, sposoby wykorzystania odpadów pochodzących z
gospodarstw domowych.











Konkurs ozdoba wielkanocna z wykorzystaniem  
elementów z materiałów ekologicznych.

W marcu odbył sie konkurs rodzinny. Do wykonania ozdób należało wybrać różnego 
rodzaju odpady rodzaju odpady.











6. Sport to zdrowie- niech każdy ekolog się o tym dowie

Cyklicznie odbywały się zajęcia i zabawy ruchowe z użyciem odpadów









7. Jesteśmy medialni

Gazetka przedszkolna na tablicy ogłoszeń







Akcja ulotkowa





Wystawa prac rodziców i dzieci wykonanych w ramach 
projektu

"Świadomy konsument"

Rodzice najstarszej grupy wraz z dziećmi wykonali plakaty których tematem był 
świadomy konsument











8. Zadania wykonane wspólnie z KZG " Dolina Redy i 
Chylonki"

1. Konkurs "Małe dzieci nie chcą śmieci" - 4 prace plastyczne

2. Konkurs "Mała nakrętka duży problem"



9. Uroczyste podsumowanie projektu

Na zakończenie projektu odbył się uroczysty apel dzieci wypowiedziały wiersz 
dekalog ekologiczny, zaśpewały piosenkę i otrzymały kolorowanki które maja 
wypełnic w domu i przynieśc gotowe za dwa tygodnie wtedy to otrzymaja odznakę 
eko przedszkolaka.







Podsumowanie

Program Lider Lokalnej Ekologii realizowany w roku 2018/2019 w przedszkolu 
oceniam jako bardzo pozytywny przejaw w działalności dzieci i ich 
najbliższego środowiska w zakresie ekologii. 
Wszystkie założone cele zrealizowałam i przyniosły oczekiwany efekt. Dzieci z 
zainteresowaniem brały udział w zajęciach i akcjach dotyczących ekologii. 
Wiedzę swoją dzieliły się rodzicami , zdarzało się, że wiele dzieci "wymusiło" 
segregację śmieci w domu, oszczędzanie energii, wody. 
W ten sposób możemy żyć w harmonii z przyrodą.
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