LIDER LOKALNEJ EKOLOGII
PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ
KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN
„DOLINA REDY I CHYLONKI”

TYTUŁ: „TOALETA TO NIE ŚMIETNIK”

„Cały świat jest w naszych rękach,
Właśnie o tym ta piosenka,

Możesz dbać o cały świat,
Chociaż masz niewiele lat”
(refren piosenki)

Miejsce realizacji projektu:
Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką” w Sopocie
ul. Tadeusza Kościuszki 31
80-337 Sopot
Dyrektor placówki: Beata Kuchcińska
Koordynator projektu: Janina Osińska
Nauczyciele realizujący:
1. Karolina Marszałek
2. Anna Muchorska
3. Magdalena Tilsa
Uczestnicy projektu:
Dzieci z trzech grup przedszkolnych – 70 przedszkolaków.

1. Edukacja dorosłych:
A. Rada Pedagogiczna postanowiła kontynuować współpracę z KZG,
zapoznano się z propozycjami konkursów, projektów edukacyjnych na rok
szkolny 2019/2020 i kontynuację w następnym roku szkolnym,
kierowanych do przedszkoli, dokonano podziału zadań do realizacji
w grupach.
B. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, rodzice
przedszkolaków zostali zaproszeni do współpracy w realizacji projektu
Lider Lokalnej Ekologii. Omówiono tematykę, cele, zakres pomocy
rodziców w działaniach przedszkolnych.

C. Rada Rodziców z aprobatą i zrozumieniem odniosła się do propagowania
zagadnień kolejnego projektu realizowanego w przedszkolu. Rodzice
zapoznali się z materiałami edukacyjnymi od KZG. Ustalono, że każdy
rodzic na początek otrzyma ulotkę „Toaleta to nie śmietnik” w celu
kształtowania świadomości o ważności działań w tym temacie.

2. Przedszkolny miesiąc ekologiczny pt. „Poziom cywilizacji
poznajemy po kanalizacji”:
A. Dzieci obejrzały filmy edukacyjne, które ułatwiły im
poznanie zasad segregacji odpadów. „Eko – Patrol” uświadomił
problem zostawianych odpadów/śmieci na plaży, ich
szkodliwego wpływu na środowisko przyrodnicze, ludzi,
zwierzęta. Są świadome, że podejmowanie wspólnych działań,
przede wszystkim zostawiania po sobie porządku, wyrzucania
odpadów do odpowiednich pojemników sprawi, że będziemy
czuć się bezpiecznie: ludzie, zwierzęta, a środowisko będzie
czyste.
Wiedza dzieci na temat segregacji odpadów pozwoliła przejść
do tematu/problemu wrzucania odpadów do toalety.
„Co wrzucamy do toalety?” – burza mózgów. Przykłady
podawane przez dzieci potwierdziły, że problem istnieje.
Aby uświadomić dzieciom i lepiej zrozumieć, co powinno być
„wrzucane” do toalety, przedszkolaki obejrzały film
edukacyjny „Sedes to nie kosz na śmieci”.

Zdobyły wiedzę na temat ścieków, sposobów ich
oczyszczania oraz odpowiedzialnego zachowania
w toalecie, w tym niewrzucania śmieci do toalety
i nadużywania detergentów. Sprawdzeniem
wiedzy była gra edukacyjna „Przygody
Klozeciaka”, składająca się z kilku etapów:
w każdym z etapów rozwiązywały quizy, grały
w gry, zdobywały punkty, wykazywały się
czujnością, wiedzą i refleksem. Gry pomogły
zrozumieć, jak działa sieć kanalizacyjna i jak to
się dzieje, że ścieki zamieniają się w czystą
wodę.
Dzieci już wiedzą, że wrzucane do sedesu
odpady/śmieci mogą spowodować zapchanie
kanalizacji oraz doprowadzić do poważnej
awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne
i bardzo kosztowne. Taki zator może sprawić,
że ścieki cofną się i zaleją mieszkanie, ogród lub
ulicę, powodując duże straty materialne
i zanieczyszczenie środowiska.

B. Dzieci z grupy „Misie” przygotowały teatrzyk
„Śmieci/odpady NIE do toalety”. Wspólnie
układaliśmy dialogi, wykorzystywaliśmy piosenki
o tematyce ekologicznej. Dzieci zaproponowały
scenografię i ją wykonały. Radość była wielka:
wszystko odbyło się według ich pomysłów.
Zaangażowane też były dzieci nieśmiałe.

Przedszkolaki, wykonując to zadanie,
wykorzystały wiedzę na temat segregacji
odpadów, niewrzucania ich do toalety.

C. Turniej wiedzy ekologicznej zorganizowany w najstarszej grupie,
odbył się pod hasłem „Segreguję – nie marnuję”. Celem było propagowanie
wiedzy na temat segregacji odpadów, zwiększania świadomości
ekologicznej wśród dzieci – przede wszystkim czego nie powinno się
wrzucać do sedesu.
Dzieci z grupy IV wykazały się wiedzą na temat konieczności właściwej
segregacji odpadów.

D. Przedszkolaki były na wycieczce w miejskiej spółce AQUA – SOPOT, będącej
właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie, zapewniającej
mieszkańcom wysoką jakość wody pitnej oraz bezpieczne dla środowiska odprowadzanie
ścieków do oczyszczalni. Dzieci zapoznały się z ujęciami głębinowymi na terenie
sopockiego lasu oraz pasa nadmorskiego, procesem uzdatniania wody do spożycia.

Dzieci dowiedziały się, że w Sopocie woda pitna jest zdrowa, pijąc wodę z kranu
zmniejszamy ilość zużytych plastikowych butelek, dbamy o środowisko i sylwetkę.
Film edukacyjny z oczyszczalni ścieków pogłębił wiedzę i świadomość dzieci - czego nie
wrzucać do toalety.

E. Starsze przedszkolaki były
na wycieczce w Oceanarium
w Gdyni. Dzieci uczestniczyły
w lekcji edukacyjnej
„Z Ekologią na Ty”. Zapoznały
się z problemem zaśmiecania
środowiska przez ludzi oraz
wpływu tego działania na ptaki
i zwierzęta.
Dzieci uświadomiły sobie
problem, że brak dbania
o środowisko, wyrzucanie
odpadów/śmieci zagraża życiu
zwierząt i ptaków, że
konieczne jest porządkowanie
odpadów, wrzucanie ich do
odpowiednich pojemników.

3. Przedszkolak „na tropie bioodpadów”:
A. Każda grupa miała zorganizowane spotkanie z Panią dyrektor, która
przedstawiła dzieciom prezentację multimedialną „Ziemia – nasza planeta”
i rozmawiała o segregowaniu odpadów w przedszkolu, co to są bioodpady i jak je
segregować. Dzieci dzieliły się spostrzeżeniami – jak wygląda segregacja
w ich domach.

Dzieci zdobyły wiedzę segregacji bioodpadów, uświadomiły sobie, że jeśli nie mamy
pewności gdzie odpad wrzucić to lepiej skierować go do zmieszanych.

B. Do obserwacji w terenie
włączyli się rodzice (nie możemy
wychodzić z dziećmi poza teren
przedszkola), zapoznali dzieci
z kolorowymi pojemnikami na
odpady przy ich domach,
kamienicach, blokach, ustawionymi
na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Przysłane przez rodziców zdjęcia
pokazują, że w każdym przypadku
jest pojemnik na bioodpady.
W naszym ogrodzie nie możemy
zorganizować kompostownika.
Dzieci obserwowały, gdzie
składowane były liście, włączały się
w porządkowanie ogrodu, chętnie
grabiły liście, zbierały patyki.
Przedszkolaki mają swoje zielone
ogródki z kwiatami, ziołami
na końcu ścieżki sensorycznej.

C. Chętni rodzice (65 osób) otrzymali do wypełnienia ankietę, która dotyczyła
segregacji odpadów w domu. Informację zwrotną oddało 59 osób.
Okazało się, że we wszystkich rodzinach są segregowane odpady: do 4 pojemników
segreguje 43 rodziny, do 3 pojemników segreguje 11 rodzin, pozostali segregują do
2 pojemników, natomiast plastik, metal, makulaturę wynoszą na bieżąco.
Wszyscy ankietowani mają pojemniki na bioodpady.

4. Ekoprojektowanie:
A. Dzieci wykonały plakat pt. „Toaleta to nie śmietnik – w takim
razie segreguję”, który został umieszczony w holu przedszkola,
w najbardziej widocznym miejscu.

Słuchając rozmów dzieci oglądających plakat wnioskujemy, że są
świadome, co powinno znaleźć się w toalecie.

B. Zebraliśmy odpady,
posegregowaliśmy do odpowiednich
pojemników,
które mamy na korytarzu.
Wykonaliśmy pojemnik na bioodpady,
którego nie mieliśmy.
Na koniec zajęć dzieci zagrały
w gry online o tematyce ekologicznej
na monitorze interaktywnym

Dzieci segregują odpady do pojemników, natomiast
resztki z posiłków wrzucają do brązowego pojemnika BIO

C. Po segregacji dzieci wykorzystały odpady do tworzenia „ze starego

coś nowego”.

Przedszkolaki rozwijają wyobraźnię, motorykę małą, współpracę oka
i ręki, kreatywność podczas takich zabaw plastycznych.
Zainspirowane do działań w przedszkolu kontynuują realizację swoich
pomysłów w środowisku rodzinnym. Rodzice przysyłają zdjęcia wytworów
prac dzieci.

5. Jesteśmy medialni:
A. „Od dzisiaj każdy przedszkolak wie, czego do
toalety nie wrzuca się” – kodeks umieszczony na
korytarzu. Podczas tworzenia kodeksu dzieci
usystematyzowały wiedzę w w/w temacie.

Dzieci wykorzystały swoją wiedzę, kształciły
umiejętność współpracy, planowania.

B. Temat młynków koloidalnych nie jest łatwy dla przedszkolaków.

Po rozmowach, starsze dzieci doszły do wniosku, „że to tak, jak
wyrzucanie jedzenia do toalety, a przecież tak nie można”. W miejscu,
gdzie rodzice mogą wchodzić, umieszczona została gazetka „Świata nie
zmielisz – dlaczego młynki koloidalne stanowią zagrożenie dla kanalizacji?”

C. Rodzice byli poinformowani o przedłużeniu realizacji projektu Lider
Lokalnej Ekologii na następny rok szkolny. Była prowadzona akcja
ulotkowa/plakatowa z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z KZG.
Rodzice byli zainteresowani i udostępnione materiały „znikały”.

D. Informacje dotyczące tematu projektu i konkursów proponowanych
przez KZG były umieszczone na stronie internetowej przedszkola,
natomiast zdjęcia i filmiki z realizacji zadań rodzice na bieżąco oglądali
na przedszkolnym Facebooku.

E. Starsze przedszkolaki pojechały na wycieczkę do Gdyni, zwiedzały prom – były to
niesamowite przeżycia. Panie: Agata i Ewelina pokazały dzieciom ciekawe, dostępne
dla zwiedzających miejsca, między innymi plac zabaw, mostek kapitański, miejsce do
lądowania helikoptera. Opowiedziały, jak to się dzieje, że pasażerowie
na promie mogą się kąpać, jeść posiłki, korzystać z toalety. Mówiły o specjalnych
zbiornikach, w których woda jest uzdatniana do spożycia, natomiast ścieki
są odprowadzane do innych zbiorników, w których są chemicznie oczyszczane
i odprowadzane do morza lub oceanu.
Dzieci dowiedziały się, że woda z morza nie nadaje się do picia, jest słona, spożywać
można tylko wodę słodką, która stanowi 3% wszystkich wód.

F. Zorganizowaliśmy rodzinny konkurs na rymowankę ekologiczną
z naciskiem na „Toaleta to nie śmietnik” skierowany do dzieci
przedszkolnych i ich rodzin.
Nie wrzucamy do
toalety śmieci,
Bo z nas grzeczne
dzieci.
Wiemy, że tak nie
wypada, Więc tak
nie rób nasza rada
Śmieci segregować
trzeba, bo planetę,
którą mamy
Naszym DOMEM
nazywamy.

6. Laboratorium Edukacji Ekologicznej:
a) Zajęcie badawcze w grupie III –
„Jak przyspieszyć wzrost roślin?”, na
bazie wydawnictwa Związku pt.
„Laboratorium edukacji ekologicznej”.
Po wysłuchaniu opowiadania „Lato
podczas zimy” dzieci wypowiadały się na
temat treści, warunków w jakich rośliny
powinny prawidłowo wzrastać.
„Czego potrzebuje roślina, by mogła
rosnąć? - promyczkowe uszeregowanie.
„Czy szklarnia musi być wykonana tylko
ze szkła? – burza mózgów.
Następnie posadziły nasiona fasoli
i nakryły: jedna grupa plastikowym
kubkiem, druga naczyniem szklanym,
trzecia nie nakryła.
Po podlaniu ustawiliśmy w słonecznym
miejscu. Dzieci przyniosły też nasiona
różnych kwiatów, które wysiały do
skrzynek, żeby na wiosnę przesadzić
do ogrodu.

Niestety, pandemia przerwała bezpośrednią obserwację. Wysyłałam
rodzicom zdjęcia wzrostu fasoli i roślin kwiatowych. Z informacji
zwrotnych wynika, że dzieci były zainteresowane tym, co się dzieje
z roślinami w naszym zielonym kąciku, przekonały się, że słońce i ciepło
są sprzymierzeńcami roślin. Zaobserwowały, że zarówno szklarnia
wykonana ze szkła, jak i cieplarniana z tworzywa sztucznego sprzyjają
wzrostowi roślin.

b) Ciąg dalszy zajęć badawczych też dotyczył fasoli, którą każde dziecko
hodowało w swoim słoiku. Warunki były takie same. Następnie przesadziliśmy
do skrzyni w ogrodzie.

Niestety - warunki atmosferyczne (niska temperatura) spowodowały, że fasola
zmarzła, postanowiliśmy ją usunąć do biodegradowalnego woreczka i wrzucić do
pojemnika BIO.

c) Nawiązując do tematu segregacji odpadów, zapobieganiu powstawania
odpadów oraz ponownego ich użycia – dzieci chętnie wykorzystują folię
do prac plastycznych. Są świadome, że przyczyniają się do ochrony lasów
zużywając mniej papieru. Tworzą własne obrazki, mogą z łatwością
poprawiać, wycierać, gdy pojawi się nowy pomysł.

d) „Czy woreczek foliowy jest szczelny?” – dzieci odpowiedziały, że „tak”.
Po wykonaniu doświadczenia do którego potrzebne były słoiki, skrobia
ziemniaczana, jodyna i dwa woreczki foliowe (pomysł zaczerpnięty
z wydawnictwa Związku KZG) stwierdziły, że „nie”.

e) Dzieci z grupy I zainspirowane filmem
edukacyjnym o naszej planecie założyły
w sali „Zielony kącik przyrody”.
Zaangażowani rodzice przynieśli do
przedszkola wiosenne kwiaty, a panie
wspólnie z dziećmi założyły hodowle fasoli.
Po pewnym czasie rozpoczęliśmy
hartowanie kwiatów a następnie
przesadziliśmy je do skrzynek ogrodowych.

Najmłodsze przedszkolaki codziennie
pielęgnując rośliny uczą się samodzielności,
spostrzegawczości i odpowiedzialności;
nabyły wiedzę - co jest potrzebne
roślinom, aby mogły rosnąć.

7. Zadania wykonywane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”:
A. Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” – udział wzięły dzieci z dwóch
najstarszych grup Misie i Żółwiki, prace zostały wysłane pocztą do KZG.
B. Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem” – w zbiórkę nakrętek zaangażowane
były dzieci i ich rodziny. Nakrętki zostały odebrane przez KZG.
C. Konkurs pt. „ Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” – zbiórka cieszyła się
dużym zainteresowanie wśród dzieci, rodziców i najbliższych.
Poniżej krótka foto –relacja.

W konkursy proponowane przez KZG
angażują się całe rodziny przedszkolaków.

8. Uroczyste podsumowanie projektu na terenie przedszkola.
W każdej grupie dokonano posumowania działań wynikających z realizacji projektu
Lider Lokalnej Ekologii. Wszystkie dzieci otrzymały upominki – materiały
promocyjne od Związku. Przedszkolaki najbardziej zaangażowane w proponowane
konkursy i projekt otrzymały dyplomy uznania od Pani Dyrektor.

DZIĘKUJEMY ZA MOŻLIWOŚĆ
UCZESTNICZENIA W PAŃSTWA
PROJEKTACH I KONKURSACH

ORAZ
ZA UDOSTĘPNIENIE
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Materiały źródłowe:
1. Materiały KZG: plakat „Toaleta to nie śmietnik”, cykl kolorowanek, ulotki,
broszury, film animowany dotyczący projektu, cykl zeszytów ekologicznych
2. Laboratorium edukacji ekologicznej „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze
życie”
3. M. Kownacka „Lato podczas zimy”
4. Strona internetowa: MPWiK Miasta Stołecznego Warszawy – Edukacja
Ekologiczna „Sedes to nie kosz na śmieci”, „Podróże z Kropelkiem”
5. Prezentacja multimedialna – „Ziemia Nasza Planeta”

