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 Grupy biorące udział w projekcie:

• Żabki – 3-latki – 25 osób

• Biedronki – 4-latki – 26 osób

• Misie – 5-latki – 27 osób

• Krasnale – 6-latki – 25 osób

 Łączna liczba dzieci - 103



Efekty realizowanych 
zadań

 1. Edukacja dorosłych:

• Rada pedagogiczna 

poświęcona tematyce 

projektu;

• Rozdzielenie zadań w ramach 

współpracy między grupami, w 

celu realizacji projektu.



 Ekowywiadówka z rodzicami – zapoznanie 

rodziców z projektem, zaprezentowanie 

działań podjętych przez placówkę, które 

będą realizowane w przedszkolu, w ramach 

projektu, zachęcanie rodziców do czynnego 

udziału w projekcie oraz do współpracy.

 Ekologiczny przemarsz nad Kaczą Rzeczkę.



 Spotkanie z Radą Rodziców –

przedstawienie działań, które 

będą realizowane w trakcie 

trwania projektu. Zachęcanie 

do czynnego udziału oraz 

współpracy.



 2. Przedszkolny miesiąc 

ekologiczny pt.: „Poziom 

cywilizacji poznajemy po 

kanalizacji”

 Omówienie z dziećmi, z każdej  

grupy problemu wrzucania 

odpadów do toalety, z 

wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej oraz pogadanki.



 Przedszkolny teatrzyk 

ekologiczny pt.: „Śmieciuchy na 

wagę złota”.

 Dzieci oglądając teatrzyk nauczyły 
się zasad poprawnej segregacji 
śmieci wraz z odpadami BIO.



 Przedszkolny turniej 

wiedzy ekologicznej 

w grupie 5- latków 

„Misie” i 6- latków 

„Krasnale”.



 Konkurs wewnątrz przedszkolny we 

współpracy z rodzicami „Drugie życie 

śmieci”.



 Festiwal piosenki 

ekologicznej w każdej z 

grup przedszkolnych, z 

wykorzystaniem „eko

instrumentów” 

wykonanych przez dzieci.



3. Przedszkolak

„na tropie

bioodpadów”
 Tematyczne warsztaty prowadzone

na teranie przedszkola, wdrażanie 

dzieci do konieczności segregacji 

bioodpadów.



 Obserwacje w terenie – pogadanka na temat 

segregacji BIO odpadów, obserwacje 

śmietników na BIO odpady, w pergolach 

śmietnikowych przedszkola. 



 Obserwacje w terenie –

obserwacje zieleni, 

opadających liści, 

wzrostu roślin.



 Stworzenie kompostownika na 

terenie ogrodu przedszkolnego.



4. Ekoprojektowanie

 Nasz przedszkolny

plakat pt.: „Toaleta to 

nie śmietnik – w takim

razie segreguję” –

ekoprojektowanie w 

grupie „Misie” 



 Wesołe segregowanie – „Krasnale” tworzą 

pojemniki na odpady, tym pojemnik na

odpady BIO.



 Ekologiczna muzyka – tworzenie eko

instrumentów w każdej grupie przedszkolnej.



5. Jesteśmy medialni

 „Od dzisiaj każdy przedszkolak wie, czego do 

toalety nie wrzuca się”- stworzenie w grupie 

„Żabek” ekologicznego kodeksu 

przedszkolaka.



 „Świata nie zmielisz – dlaczego młynki 

koloidalne stanowią zagrożenie dla 

kanalizacji?” – stworzenie gazetki 

przedszkolnej przez grupę „Biedronki” i 

wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń przy 

wejściu do przedszkola.



 Akcja ulotkowa –

plakatowa w 

przedszkolu.

 Realizując projekt „Lider 
Lokalnej Ekologii”w naszym 
przedszkolu odbyła się 
akcja ulotkowa i plakatowa 
z wykorzystaniem 
materiałów otrzymanych 
od Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” z Gdyni .



 Informacje dotyczące tematu 

projektu na stronie internetowej 

przedszkola.



 Udostępnienie dzieciom, rozdanie do 

domów materiałów otrzymanych od 

KZG (komiksów, książeczek, 

kolorowanek)



6. Laboratorium edukacji ekologicznej

 Zajęcia 
eksperymentalne, 
doświadczalne, 
badawcze, wykonane w 
każdej z grup, w naszym 
przedszkolu. Projekt 
realizowałyśmy według 
własnych pomysłów oraz 
na bazie wydawnictwa 
Związku pt.: 
„Laboratorium edukacji 
ekologicznej” w ramach 
programu „Szkoła, 
przedszkole dla 
środowiska”.



7. Zadania wykonywane wspólnie z KZG 

„Dolina Redy i Chylonki”

 Konkurs plastyczny 

„Małe dzieci nie chcą 

śmieci”

 Konkurs „Mała 

nakrętka, duży 

problem”

 Konkurs „Ekspert E.E. 

w trosce o środowisko”



8. Uroczyste 
podsumowanie projektu 
na terenie przedszkola.

 Z uwagi na panującą 

pandemię Covid- 19 

podsumowanie projektu 

oraz wręczenie nagród 

odbyło się w każdej z 

grup.



Podsumowanie i ocena 

projektu

Przedszkolaki bardzo chętnie angażowały się na każdym etapie zadań 

proponowanych przez KZG. Projekt uświadomił dzieciom czym jest środowisko 

naturalne i jak o nie dbać. Zdobyły i utrwaliły wiedzę dotyczącą szeroko pojętej 

gospodarki odpadami. Mamy nadzieję, że podejmowane zadania podniosły u dzieci i 

ich rodziców świadomość ekologiczną oraz zachęciły do postaw sprzyjających dbaniu 

o środowisko, a przede wszystkim świadomość nie pozbywania się odpadów 

kuchennych w toalecie. 

Przy realizacji projektu wykorzystano materiały otrzymane od KZG, materiały własne 

oraz zasoby stron internetowych.


