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ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

EDUKACJA DOROSŁYCH

PRZEDSZKOLAK 

„NA TROPIE ODPADÓW”

TEMATYCZNY MIESIĄC EKOLOGICZNY

„MYŚLĘ LOGICZNIE 

BO EKOLOGICZNIE”

EKOPROJEKTOWANIE

„SPORT TO ZDROWIE – NIECH KAŻDY 

EKOLOG SIĘ O TYM DOWIE

JESTEŚMY MEDIALNI

ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA 

REDY I  CHYLONKI”

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU NA 

TERENIE PRZEDSZKOLA



ZORGANIZOWANIE RADY 

PEDAGOGICZNEJ

We wrześniu w Przedszkolu pod Topolą odbyło się zebranie z nauczycielami
poświęcone tematyce projektu. Wszyscy nauczyciele poinformowani zostali o:

 tematyce projektu,

 czasie trwania,

 warunkach udziału projektu,

 zasadach realizacji projektu,

 zadaniach proponowanych przez Związek w ramach projektu,

 zadaniach własnych,

 nagrodach.

Efekty:

- Zapoznanie nauczycieli z tematem projektu oraz zasadami realizacji,

- Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń,

- Wskazanie terminów realizacji poszczególnych zadań,

- Przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych.





EKOWYWIADÓWKA 

Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI

W każdej grupie w przedszkolu odbyło się zebranie z rodzicami 
poświęcone tematyce projektu. Wszyscy rodzice poinformowani zostali o:

 tematyce projektu, 

 czasie trwania,

 warunkach udziału projektu, 

 zasadach realizacji projektu,

 zadaniach proponowanych przez Związek w ramach projektu,

 nagrodach.

Efekty:

- Zapoznanie rodziców z tematem projektu oraz zasadami realizacji,

- Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń,

- Wskazanie terminów realizacji poszczególnych zadań,

- Przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych.





SPOTKANIE 

Z RADĄ RODZICÓW

W listopadzie w Przedszkolu pod Topolą odbyło się zebranie z Radą Rodziców
poświęcone tematyce projektu. Zostali oni poinformowani o:

 tematyce projektu,

 czasie trwania,

 warunkach udziału projektu,

 zasadach realizacji projektu,

 zadaniach proponowanych przez Związek w ramach projektu,

 zadaniach własnych,

 nagrodach

Efekty:

- Zapoznanie z tematem projektu oraz zasadami realizacji,

- Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń,

- Wskazanie terminów realizacji poszczególnych zadań,

- Przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych.







PROGRAM EDUKACYJNY 

„SZKOŁA/PRZEDSZKOLE 

DLA ŚRODOWISKA”

Katarzyna Sławianowska uczestniczyła w II części III edycji programu

”Szkoła/Przedszkole dla środowiska„. Głównym zamierzeniem tej części było

stworzenie projektu badawczego, pt. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”.

 16 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie w gdyńskim InfoBoxie pt. „Edukacja przyrodnicza

w nowej podstawie programowej”

 06 marca 2019 r. odbyło się w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy

i Chylonki” spotkanie seminaryjno-warsztatowe, pt. „Tworzenie projektu badawczego –

doświadczenie i eksperyment w nowej podstawie programowej”





PRZEDSZKOLAK „NA 

TROPIE ODPADÓW”



TEMATYCZNE WARSZTATY 

PROWADZONE NA TERENIE 

PRZEDSZKOLA

W miesiącu marcu w każdej grupie odbyły się zajęcia na

temat segregacji odpadów, konieczności dbania

o czystość wokół nas.

Efekty:

 Wprowadzenie do tematu,

 Poszerzanie utrwalenie wiadomości 

na temat ochrony środowiska, 

segregacji odpadów, dbania o Ziemię.





TEMATYCZNE WARSZTATY 

TERENOWE

W miesiącu marcu, który był w naszym przedszkolu

miesiącem ekologicznym każda grupa wybrała się na

spacer w pobliżu przedszkola szukając śmietników do

segregacji odpadów.

Efekty:

 Na własne oczy widzą jak wyglądają śmietniki 

do segregowania,

 Poprzez zdobytą wiedzą wyrzucają śmieci do 

odpowiednich pojemników.





SPRZĄTANIE ŚWIATA -

AKCJA „CZYSTA RUMIA”

Efekty:

 Szerzenie wiedzy o ochronie przyrody,

 Kształtowanie odpowiedzialności  za stan środowiska,

 Propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej 

prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu.





MARZEC- MIESIĄC 

EKOLOGICZNY

Miesiąc marzec w naszym przedszkolu był miesiącem

ekologicznym. Każdy nauczyciel prowadził tematyczne

zajęcia dotyczące segregacji odpadów. Odbyły się

również zajęcia ze specjalistą, był dzień na zielono, a na

koniec miesiąca podsumowując go odbył się Turniej

Wiedzy Ekologicznej.



SPOTKANIE Z PANEM 

JACKIEM GAFKE -

SPECJALISTĄ OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

W Przedszkolu pod Topolą 5 grup brało

udział w spotkaniu ze specjalistą panem Jackiem

Gafke, które poświecone było ochronie środowiska

i segregacji odpadów. Dzieci dowiedziały się,

że w Rumi została wydana książka pt. „Jak Rumak

z Rumi uczył sortować śmieci”.

Opowiada ona o koniu rumaku, który odwiedza

najciekawsze zakątki miasta i uczy ludzi

segregować odpady.





DZIEŃ NA ZIELONO -

DZIECKO PRZYJACIELEM 

PRZYRODY





PRZEDSZKOLNY TEATRZYK 

EKOLOGICZNY

W miesiącu listopadzie grupa tęczowa przygotowała

teatrzyk ekologiczny pt.: „W krainie bajek nie śmiecą”.

Dzieci w prosty sposób wyjaśniły jak należy dbać

o środowisko.

Efekty:

 Poszerzanie wiedzy na 

temat segregacji śmieci, 

oraz skutków 

zanieczyszczania 

środowiska,

 Propagowanie wiedzy 

ekologicznej.





PRZEDSZKOLNY TURNIEJ 

EKOLOGICZNY

W marcu odbył się Turniej Wiedzy Ekologicznej pod

tytułem „Robię porządek z odpadami”. Rywalizowały

między sobą 3 grupy. Fioletowa, zielona i tęczowa. Dzieci

musiały zmierzyć się z zadaniami takimi jak: układanie

puzzli, budowanie wieży z kartoników, rozwiązywanie

zagadek, zbijanie kręgli ekologicznych, „czyszczenie

stawu”- usuwanie papierków poprzez słomkę.







 I miejsce zajęła grupa czerwona

 II miejsce zajęła grupa fioletowa

 III miejsce zajęła grupa zielona.

Każde dziecko biorące udział w turnieju otrzymało dyplom i nagrodę.



ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

Nauczycielki w ramach prowadzonych zajęć

komputerowych przeprowadziły je o tematyce

ekologicznej. Wprowadzenie innowacji technicznych

pomogło w lepszym przybliżeniu dzieciom tematu

związanego z ochroną środowiska. Dzieci oglądały

również bajki o tematyce ekologicznej.





ZAJĘCIA OTWARTE 

Z RODZICAMI

W marcu odbyły się również zajęcia otwarte z rodzicami na 

temat segregacji odpadów.

Efekt:

 Uświadomienie odbiorcom jak 

szkodliwy wpływ ma brak 

segregacji odpadów,

 Rozbudzanie zainteresowania 

otaczającym światem,

 Tworzenie sytuacji sprzyjających 

aktywizowaniu myślenia,

 Integrowanie się grupy poprzez 

wspólne działanie.





„MYŚLĘ LOGICZNIE 

BO EKOLOGICZNIE”

Grupa niebieska i grupa fioletowa stworzyły Kodeksy

Małych Ekologów, pod którymi odbili swoje paluszki

i obiecali wprowadzić te zasady w życie codzienne. Wszyscy

złożyli przyrzeczenie, że będą dbać o piękną oraz czystą

Ziemię.





EKOPROJEKTOWANIE

MOJA EKOLOGICZNA GRA PLANSZOWA.

 Grupa czerwona zaprojektowała własną grę ekologiczną.

Zadania do wykonania były ściśle związane z tematem

przewodnim „Robię porządek z odpadami”. Dzieci grając

w nią były zachwycone tak, że dodatkowo tworzyły

swojej gry.









EKO MAKIETA 

Z SUROWCÓW WTÓRNYCH

 Grupa zielona stworzyła makietę miasta z pudełek, 

słomek. Dzieci dowiedziały się jak można  w ciekawy 

sposób powtórnie wykorzystać  zużyte i niepotrzebne 

odpady. 





EKOLOGICZNY 

POKAZ MODY

 W marcu odbył się również

pokaz mody ekologicznej.

Dzieci zaprezentowały przepiękne

stroje z surowców wtórnych,

które zaprojektowali z pomocą rodziców.

Ekokreacje można było podziwiać

na wybiegu z gazet.





TEMATYCZNY KONKURS 

PLASTYCZNY

 W miesiącu listopadzie został ogłoszony konkurs plastyczny
pt. „EKOLOGICZNA BAJKA”. Konkurs adresowany był do
dzieci z grup starszych. Głównym celem konkursu było
napisanie i zilustrowanie bajki dotyczącej ochrony
środowiska. Prace konkursowe zaprezentowane były na
wystawie na holu głównym przedszkola. Każde dziecko,
które wzięło udział w konkursie otrzymało dyplom oraz
nagrody rzeczowe.

Efekty:

- Uświadomienie skali płynących z zaśmiecania środowiska,

- Podniesienie świadomości ekologicznej,

- Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody,

- Rozwój wyobraźni twórczej poprzez twórczą interpretację
przyrody.





TEMATYCZNY KONKURS

„W domowym piecu 

spalanie śmieci truje

i rujnuje”
 Dzieci brały udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez

Komunalny Związek Doliny Redy i Chylonki, pt. „Małe dzieci nie chcą

śmieci”.

Efekty:

- Rozwijali wrażliwość ekologiczną

i artystyczną,

- Przestrzegali norm ekologicznych przez

samych siebie i innych,

- Czuje odpowiedzialność za swoje

środowisko,

- Kształtują postawę i nawyki czynnej

ochrony przyrody, rozwijali poczucie

harmonii ze środowiskiem i całą

przyrodę,

- Nauczyli się wnioskować i przewidywać

skutki działalności człowieka.





UDZIAŁ W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM „MOJA 

PIRAMIDA ZDROWIA”

Konkurs zorganizowany przez przedszkole Janowiaczek

w Rumi.

Celem konkursu było przygotowanie pracy plastycznej na

temat zdrowego odżywiania się, a także:

 Rozbudzanie świadomości i odpowiedzialności

zdrowotnej,

 Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci,

 Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych

i żywieniowych.





UPCYKLING

 Dzieci z grupy tęczowej i niebieskiej dowiedziały się co

oznacza słowo upcykling i w ramach tego wykonały

grzechotki z plastikowych butelek oraz świeczniki ze

słoiczków z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Efekt:

- Dzieci wiedzą jak wykorzystać

odpady do prostych przedmiotów,

- Znają rolę upcyklingu,

- Wiedzą, że mogą stworzyć różne

przedmioty bez zbędnego

wydawania pieniędzy.





„SPORT TO ZDROWIE-

NIECH KAŻDY SIĘ O TYM 

DOWIE”

 W każdej grupie w marcu odbyły się zajęcia z gimnastyki

o tematyce ekologicznej. Dzieci brały udział

w konkurencjach takich jak: rzut śmieciem do kosza,

skoki w workach, tor przeszkód między butelkami,

segregowanie śmieci na czas do odpowiednich

pojemników.





JESTEŚMY MEDIALNI

 Na terenie przedszkola zorganizowana została akcja
ulotkowa i plakatowa. Plakaty dotyczyły: Zbiórki
elektroodpadów i zbiórki nakrętek, oraz szkodliwości
spalania śmieci w piecach. Wszystkie plakaty zostały
wywieszone w widocznych miejscach. Każdy rodzic miał
okazję zapoznać się z informacją zamieszczoną zarówno
na plakatach jak i ulotkach. Dodatkowo każdy rodzic
dostał broszury informacyjne dotyczące spalania
odpadów w domowych instalacjach grzewczych.

Efekty:

- Dostęp do informacji dotyczących szkodliwości
spalania śmieci w piecach domowych,

- Zrozumienie konieczności dbania o czystość
środowiska.



GAZETKA NA TABLICY 

OGŁOSZEŃ



AKCJA 

ULOTKOWA/PLAKATOWA



WYSTAWA PRAC 

PLASTYCZNYCH





ARTUKUŁ W GAZETCE 

„NOWINY Z TOPOLOWEJ 

KRAINY”
 W marcu ukazał się artykuł w gazetce przedszkolnej pt, „Nowiny

z topolowej krainy” napisany przez Katarzynę Sławianowską pt.

„Ekologia w przedszkolu”. W tekście znalazły się ciekawostki

o sposobach segregacji śmieci, recyklingu, upcyklingu. Znajdowały

się również zadania do rozwiązania przez dzieci.

Efekty:

- Zwrócenie uwagi na temat segregacji

odpadów oraz dbania o środowisko

- Podniesienie świadomości ekologicznej

wśród dzieci oraz rodziców

- Kształtowanie mądrego i umiejętnego

współżycia człowieka z przyrodą





„MAŁA NAKRĘTKA DUŻY 

PROBLEM”



„EKSPERT E.E. CZYLI 

W TROSCE O ŚRODOWISKO”



ZBIÓRKA 

ELEKTROODPADÓW



UROCZYSTY APEL 

Z OKAZJI 

PODSUMOWANIA PROJEKTU



PODSUMOWNIE I OCENA 

PROJEKTU

 Udział w programie Lider Lokalnej Ekologii stworzył
szansę na poprawienie jakości najbliższego otoczenia
oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla całej
społeczności. Do planu działań opracowanego przez
Komunalny Związek Doliny Redy i Chylonki włączyli się
inni nauczyciele z naszej placówki, bez wsparcia których
nie miałybyśmy możliwości realizacji wszystkich
zamysłów. Nasze starania nastawione były na to, aby
każde dziecko stało się aktywnym uczestnikiem
prowadzonych zajęć. Swoista wrażliwość dzieci, ich
zdolność do wnikliwej obserwacji przyrody, a zwłaszcza
ciekawość i radość, stworzyły przed nauczycielami
nieograniczone możliwości różnicowania form edukacji
ekologicznej.



 W ramach kształtowania postaw proekologicznych wprowadzone
zostały następujące działania:
- Realizacja tematów metodami aktywizującymi na zajęciach
ekologicznych: Segregacja odpadów, recykling, upcykling, ochrona
środowiska.

 Na atrakcyjność zajęć ekologicznych wpływała możliwość
przeprowadzenia eksperymentów. Zajęcia często odbywały się
w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, prowadzenie zajęć
multimedialnych, spotkanie ze specjalistą.
- prowadziłyśmy akcję ulotkowo- informacyjną dla rodziców, oraz
zebrania z nimi. Napisany również został artykuł do gazetki
przedszkolnej.

 Rozbudzanie zainteresowań dzieci poprzez szereg prac
dodatkowych, nieobowiązkowych np. konkursy

 Wycieczki edukacyjne: wycieczki do pobliskich śmietników,
sprzątanie Świata pt. „Czysta Rumia”

 Opracowanie regulaminów i organizacja konkursów na etapie
przedszkolnym: Konkurs na „Ekologiczną bajkę”, turniej ekologiczny,
pokaz mody ekologicznej.

 Udział w akcjach związanych z ochroną środowiska:

- zbiórka baterii w ramach działań Lider Lokalnej Ekologii

- zbiórka nakrętek

- zbiórka elektroodpadów

 Imprezy przedszkolne: Dzień Ziemi 



EFEKTY PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

 Efekty

Systematyczne wdrażanie programów edukacji proekologicznej
powoli przynosiło spodziewane efekty. Uświadomienie
konieczności działań na rzecz ochrony środowiska i własnego
zdrowia oraz promocja postaw proekologicznych powoduje
masowe włączanie się już najmłodszych dzieci do
organizowanych akcji. Akcja Sprzątania Świata stała się stałym
punktem w naszych programach wychowawczych. Dzieci i rodzice
przyzwyczaili się do zbiórki baterii, nakrętek, elektroodpadów,
oszczędzania wody i energii, część segreguje w domu śmieci
i kupuje artykuły spożywcze w opakowaniach zwrotnych.
Przedszkolaki podejmowali i realizowali działania ekologiczne na
co dzień w swoim otoczeniu. Uczestniczyli w konkursach
przyrodniczych i osiągają w nich znaczące wyniki. Nasi
wychowankowie czuli się ważni, byli bardzo zaangażowani oraz
dumni z wykonanej pracy. Zajęcia teoretyczne poprzez to, że
były prowadzone metodami aktywizującymi i urozmaicone
zajęciami komputerowymi były dla przedszkolaków ciekawsze
i chętniej w nich uczestniczyli.



Poszerzyły one znacznie wiedzę na temat zagadnień

ochrony środowiska oraz wzbudziły poczucie

współodpowiedzialności za stan środowiska. Turniej

Ekologiczny na koniec realizacji tematyki dotyczącej

segregacji odpadów opanowało materiał na dobrym

i bardzo dobrym poziomie.

Ponadto przedszkolaki rozwijały zdolności plastyczne,

doskonalili pracę z komputerem. My również

udoskonaliłyśmy swoje sprawności dydaktyczne w zakresie

organizacji aktywnego i atrakcyjnego procesu

dydaktycznego.

Obserwacje wykazały jednak, że trudno jest i będzie

zmienić nawyki wielu dorosłych, a także części dzieci.

Uważamy, że wiele jest jeszcze do zrobienia, nigdy nie

należy wychodzić z założenia, że wszystko zostało już

zrobione. Wszystkie działania trzeba kontynuować,

ponieważ proces kształtowania postaw proekologicznych

jest procesem długim oraz ciągłym.



Strony z których 

korzystałyśmy:

 Materiały promocyjno- informacyjne przekazane przez

Związek oraz różnego rodzaju materiały dostępne na

stronie internetowej związku

 Scenariusz przedstawienie ekologicznego pt. „W krainie

bajek nie śmiecą” przygotowany przez Angelikę

Kwaśniewską

 Kolekcja przedszkolaka

 https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0

 https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

 https://www.youtube.com/watch?v=gudWJXgRf8k

 https://www.youtube.com/watch?v=7lt2Z8aZ-CE

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
https://www.youtube.com/watch?v=gudWJXgRf8k
https://www.youtube.com/watch?v=7lt2Z8aZ-CE


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Prezentację przygotowały:

 NATALIA POL

 KATARZYNA SŁAWIANOWSKA

PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ W RUMI


