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5 listopada 2019 roku po zapoznaniu się i zaakceptowaniu w całości regulaminu Przedszkole Nr 35 
„Pod Żaglami” w Gdyni 

zostało zgłoszone do udziału w projekcie edukacyjnym
„Lider Lokalnej Ekologii”.

Projekt trwał do 24 kwietnia 2019 roku.  Po jego zakończeniu 30 kwietnia 2019 roku do siedziby 
Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” przekazane zostało sprawozdanie z realizacji  

zadań wykonywanych przez placówkę w ramach projektu.



ZORGANIZOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

W październiku odbyła się Rada Pedagogiczna poświęcona tematyce projektu, zaprojektowaniu działań 
proekologicznych na rok szkolny 2018/2019.  W trakcie trwania Rady Pedagogicznej koordynator projektu, Dorota 

Sikorska, zapoznała Radę Pedagogiczną z projektem „Lider Lokalnej Ekologii, przedstawiła materiały w postaci broszur 
i plakatów. Wspólnie z innymi nauczycielami rozdzielone zostały zadania 

w ramach współpracy między grupami w celu realizacji projektu „Robię porządek z odpadami”.



EKOWYWIADÓWKA

W październiku w grupie IV „Piraci” odbyła się „Ekowywiadówka” z rodzicami, na której zostały poruszone 
następujące tematy:
1. Odpady biodegradowalne – co to takiego? Co można z nimi zrobić?
2. Zanieczyszczenia powierzchni ziemi – odpady niebezpieczne, w tym substancje szkodliwe dla środowiska 

naturalnego.
3. Minimalizacja powstawania odpadów – co mogę zrobić, aby odpadów było mniej? 

– hierarchia postępowania z odpadami.



SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 35 „POD ŻAGLAMI” W GDYNI

W listopadowe popołudnie odbyło się na terenie naszego przedszkola spotkanie z Radą Rodziców na którym 
koordynator projektu próbował zachęcić Rodziców do aktywnego włączenia się do realizacji zadań 

w ramach projektu oraz do propagowania zagadnień wśród innych Rodziców i dzieci.



UDZIAŁ PRZEDSZKOLNYCH KOORDYNATORÓW W PROJEKCIE EDUKACYJNYM
„SZKOŁA /PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA”

Z naszego Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni 
do udziału w programie edukacyjno-promocyjnym „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 

zgłoszone zostały dwie nauczycieli Pani Justyna Świetlik-Bałon, wychowawca grupy V „Marynarze” 
i Pani Edyta Zegarlicka, wychowawca grupy II „Rybki”.



PRZEDSZKOLAK „NA TROPIE ODPADÓW”

Na terenie przedszkola w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” odbywały się w każdej grupie warsztaty, 
których celem było podniesienie kompetencji 

oraz wzrost świadomości ekologicznej naszych wychowanków.



PRZEDSZKOLAK „NA TROPIE ODPADÓW”

Nie tylko na terenie przedszkola dzieci zgłębiały swoją wiedzę na temat odpadów. 
Robiły to także poza terenem przedszkola.



SPOTKANIE ZE STRAŻNIKAMI MIEJSKIMI
Dnia 3 kwietnia gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawicieli Straży Miejskiej w Gdyni. Pani Iwonka zapoznawała 

dzieci z zasadami segregacji śmieci, wyjaśniała dlaczego należy dbać o środowisko i jak wszelkie zanieczyszczenia 
wpływają na przyrodę. Dzieci uczestniczyły w zajęciach praktycznych 

– „segregowały” śmieci wg określonych grup: papier, metal, szkło, elektrośmieci. Mamy nadzieje, że przedszkole jest 
tym miejscem, gdzie skutecznie edukuje się młode pokolenie z ekologicznym podejściem do świata.



DZIEŃ NA ZIELONO – DZIECKO PRZYJACIELEM PRZYRODY

Przyszła wiosna, a z nią zazieleniło się wszystko wokół.  
Witając wiosnę, 21 marca zorganizowałyśmy w przedszkolu „Zielony Dzień”.

Każde dziecko w tym dniu miało zielony strój, przygotowany wcześniej element symbolizujący wiosnę. Cały 
przedszkolny dzień kręcił się wokół tego koloru: posiłki, zabawy, ubrania.



DZIEŃ NA ZIELONO – DZIECKO PRZYJACIELEM PRZYRODY



DZIEŃ NA ZIELONO – ZIELONO W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Dzieci w naszym przedszkolu Dzień Zielony obchodziły również działając w przedszkolnym ogrodzie.



PRZEDSZKOLNY TEATRZYK EKOLOGICZNY

W kwietniu grupa IV „Piraci” zaprezentowała wszystkim przedszkolakom przedstawienie pt. „Robimy porządek z 
odpadami”. Była to opowieść o zwierzątkach leśnych, które w lesie zastały wielki bałagan po wizycie dzieci z 

przedszkola. Bardzo im się to nie spodobało i postanowiły zachęcić dzieciaki do posprzątania lasu. Przedstawienie 
utwierdziło dzieci w przekonaniu, że należy dbać o przyrodę 

i segregować śmieci. Swój sprzeciw przeciwko zaśmiecaniu wyrażały głośnymi wypowiedziami. W trakcie 
przedstawienia uczyły się segregować śmieci i wrzucać je do odpowiednich pojemników - worków.



EKOLOGICZNY KONKURS „DOBRE RADY NA ODPADY”

W marcu przedszkolu odbył się przedszkolny konkurs ekologiczny „DOBRE RADY NA ODPADY”. W trakcie konkursu 
dzieci utrwalały pojęcia: odpad, recykling, surowce wtórne, rozróżniały przeznaczenie kolorowych pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów oraz utrwalały wiadomości, które nabyły w trakcie codziennej pracy dotyczące 
segregacji odpadów, powtórnego wykorzystania odpadów np. podczas wykonywania prac twórczych.



EKOLOGICZNY KONKURS „DOBRE RADY NA ODPADY”



MYŚLĘ LOGICZNIE BO EKOLOGICZNIE

Każda grupa z naszego przedszkola aktywnie włączyła się do opracowania ekopostanowień, które zostały spisane, 
umieszczone na sztalugach na korytarzu placówki wraz z kodeksem ekologicznym przedszkola.



EKOPROJEKTOWANIE – MOJA EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA

W ramach realizacji projektu dzieci wraz z nauczycielami wykonali różnorodne gry planszowe. Niektóre były 
zaprojektowane na dywanie, a niektóre na arkuszu brystolu.



EKOPROJEKTOWANIE – EKO MAKIETA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH 

Dzieci wykorzystując różnego rodzaju materiały odpadowe 
wspólnie z nauczycielami wykonali również eko makiety.



EKOPROJEKTOWANIE – EKOLOGICZNY POKAZ MODY

W marcowe popołudnie na terenie przedszkola odbyły się warsztaty ekologiczne w trakcie których rodzice wraz z 
dziećmi wykonywały różnego rodzaju stroje z odpadów. Po warsztatach odbył się ekologiczny, dziecięcy pokaz mody. 
Wszyscy prezentowali się wspaniale pokonując nie krótki wcale dystans wybiegu w rytm żywej muzyki. Powtórka już 

za rok.



PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ŚMIECIAKI-CUDAKI”
„POSTAĆ EKOLUDKA”

Na początku marca na terenie przedszkola został ogłoszony konkurs ekologiczny „Śmieciaki-Cudaki”, którego celem 
było wykonanie przez dzieci i Rodziców 

postaci Ekoludka z materiałów odpadowych.



UDZIAŁ DZIECI 
W PRZEDSZKOLNY TURNIEJU SPORTOWO – EKOLOGICZNYM

5 kwietnia dzieci z trzech najstarszych grup wzięły udział w sportowo-ekologicznym turnieju. 
W trakcie wykonywanych zadań utrwalały i pogłębiały wiadomości przyrodniczo-ekologiczne, 

kształciły poczucie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. Podczas turnieju starałyśmy się wdrażać dzieci do 
odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.



UDZIAŁ DZIECI 
W PRZEDSZKOLNY TURNIEJU SPORTOWO – EKOLOGICZNYM



JESTEŚMY MEDIALNI – GAZETKA PRZEDSZKOLNA
NA TABLICY OGŁOSZEŃ

W przedszkolu naszym zorganizowaliśmy kącik, w którym wywieszone zostały plakaty ekologiczne, które pobraliśmy z 
Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”. Wersja kolorowa i duża przykuwała uwagę, zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. Wersja mała powielona w kilkudziesięciu egzemplarzach trafiła do rąk przedszkolaków i ich najbliższych. 

Przedszkolaki dzieliły się swoją wiedzą zdobytą dzięki tym ulotkom.



JESTEŚMY MEDIALNI – GAZETKA PRZEDSZKOLNA
NA TABLICY OGŁOSZEŃ



JESTEŚMY MEDIALNI – AKCJA ULOTKOWA / PLAKATOWA

W kwietniu umieściliśmy (za zgodą osób decyzyjnych) w pobliskich sklepach i przychodni 
stomatologicznej, znajdujących się na terenie naszego osiedla, plakaty i ulotki.



JESTEŚMY MEDIALNI – AKCJA ULOTKOWA / PLAKATOWA



WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH W RAMACH PROJEKTU
„ROBIĘ PORZĄDEK Z ODPADAMI”



WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH WYKONANYCH W RAMACH PROJEKTU
„ROBIĘ PORZĄDEK Z ODPADAMI”



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA REDY I CHYLONKI”
Konkurs  plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci”



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA REDY I CHYLONKI”
Konkurs  pt. „Mała nakrętka duży problem”



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA REDY I CHYLONKI”
Konkurs  pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”



ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA REDY I CHYLONKI”
Konkurs  pt. „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”



UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU NA TERENIE PRZEDSZKOLA

24 kwietnia 2019 roku na terenie naszego przedszkola odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji zadań w ramach 
projektu „Lider Lokalnej Ekologii” połączone z wręczeniem upominków dla dzieci zaangażowanych w realizację 

projektu.



Wszystkie nasze działania, które były podejmowane w ramach projektu 

„Lider Lokalnej ekologii” - „Robimy porządki z odpadami”  

zmierzały do tego, by przedszkolaki były świadome ekologicznie, 

wiedziały, jak chronić środowisko w swoim najbliższym otoczeniu. 

Chciałyśmy wpłynąć także na bliskich naszych wychowanków, 

by swoim przykładem utrwalali  w dzieciach nawyki prezentowane 

w przedszkolu.

Dorota Sikorska


