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XI edycja projektu 
prowadzonego przez 

komunalny zwiĄzek gmin  
,,dolina redy i chylonki” 

pt.”toaLeta to nie Śmietnik” 
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Ulica Zamenhofa 8,   81 – 218  Gdynia 

Dyrektor : Daniela  Budzińska 

Koordynator projektu: Wioleta Lipka. 

 

• Grupa I Krasnoludki – 9 dzieci(8 – 4l, 1 – 5l.) 

• Grupa III Puchatki – 26 dzieci (22 – 4l, 4 –3 l.) 

• Grupa IV Muminki – 26 dzieci ( 5l.) 

• Grupa V Gumisie – 24 dzieci( 17 – 6l, 7 – 5l.) 

• Grupa VI Smerfy – 26 dzieci (22 – 6l, 4 – 5l.) 





Zadanie 1. 
W ramach pierwszego zadania: 

•Lider projektu po spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Związku ,,Dolina Redy i Chylonki”  
w roku 2019 poinformował nauczycielki  na najbliższym spotkaniu Rady Pedagogicznej  o 
założeniach projektu. Wspólnie ustalono ,,Harmonogram działań ekologicznych”  w ramach 
projektu: ,,Lider Lokalnej Ekologii” oraz przydzielono zadania do wykonania poszczególnym 
nauczycielkom.  

• Nauczycielki podczas spotkań grupowych poinformowały  rodziców o planowanych 
działaniach w ramach projektu : ,,Lider lokalnej ekologii” 

• Poinformowana została również przewodnicząca Rady Rodziców o planowanych 
działaniach ekologicznych i wiążących się z tymi działaniami wydatkami , między innymi na 
nagrody w konkursach ekologicznych. 

• Lider projektu systematycznie uczestniczy w programie edukacyjnym ,,Szkoła/przedszkole 
dla środowiska” 

• W roku 2020 po pierwszym spotkaniu organizacyjnym w siedzibie związku Lider 
poinformował swoje koleżanki z grona pedagogicznego o kontynuacji tego projektu.  

• Nauczycielki poinformowały również o projekcie rodziców ze swoich grup przedszkolnych 
na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku 2020/2021 

 



 



Zadanie 2. Przedszkolny miesiąc ekologiczny pt. 

,,Poziom cywilizacji poznajemy po kanalizacji”  

• Nauczycielki w poszczególnych grupach omówiły z 
dziećmi problem wrzucania odpadów do toalety.  

• W grupie IV Muminki nauczycielka przeprowadziła 
zajęcie według stworzonego przez siebie scenariusza. 

• W grupie V Gumisie problem ten został omówiony w 
edukacji zdalnej (

 
http://przedszkole31.eu/?p=11775 ) 

Dzieci z tej grupy wykonały pracę w domu. 

• W grupie VI Smerfy omówiono również problem 
odpadów wrzucanych do toalety. Jako utrwalenie dzieci 
wyszukiwały ukryte przedmioty, których nie wolno 
wrzucać do toalety podczas zabaw polisensorycznych. 

http://przedszkole31.eu/?p=11775
http://przedszkole31.eu/?p=11775
http://przedszkole31.eu/?p=11775


Grupa IV - scenariusz 

Temat: Toaleta to nie śmietnik – scenariusz zajęć edukacyjnych z dziećmi w grupie 5 latków 
CEL GŁÓWNY: 
Zwrócenie uwagi na fakt iż toaleta to nie śmietnik. 
 
CELE OPERACYJNE: 
- rozumie sens gromadzenia i segregowania odpadów, 
- zna zasady przeprowadzania doświadczeń, 
- rozumie zależność pomiędzy czystym środowiskiem, a istnieniem świata zwierzęcego i roślinnego, 
- potrafi posługiwać się prostymi przyrządami do badań, 
- wie, dlaczego jest tyle odpadów (w domach, w naszym mieście i na całym świecie), 
- rozumie konieczność segregowania i przetwarzania odpadów, 
- umie wyjaśnić, w jaki sposób nasze zachowania mają wpływ na czystość środowiska, 
- potrafi wymienić kilka składników mających szkodliwy wpływ na zanieczyszczenie powietrza, wody i 
gleby, 
- potrafi formułować wnioski na podstawie spostrzeżeń po przeprowadzonych doświadczeniach, 
- rozumie znaczenie słowa „ekologia” 
- rozumie, dlaczego nie wolno wrzucać do toalety różnych odpadów i jaki może to przynieść negatywny 
skutek dla środowiska 



POMOCE: 
rękawiczka gumowa, maseczka chirurgiczna, wacici kosmetyczne, patyczki 
kosmetyczne, plastikowa butelka, woreczek foliowy, ogryzek od jabłka, papier, karton, 
kredka, klej, papier kolorowy, rury o różnej średnicy  
 
PRZEBIEG : 
1. Zabawa na powitanie. 
Dzieci stoją w kręgu. Nauczycielka wita: tych, którzy dziś czują się weseli, smutni, lubią 
spędzać czas na Świerzym powietrzu, lubią chodzić po górach, kąpać się w morzu, 
rozumieją ochronę przyrody. Następnie głos zabierają chętne dzieci. 
 
2. Zabawa „Raz, dwa, trzy, pstryk” – wprowadzająca do tematu. 
Dzieci siedzą w kręgu i mówią : Raz, dwa, trzy – uderzając dłońmi o uda, później 
mówią pstryk i klaszczą w dłonie. Po słowie „pstryk” kolejno mówią wyraz (pierwsze 
skojarzenie) ze słowami „ochrona środowiska”. 
 
3. Czym zajmuje się ekologia?- zabawa. Zabawa ma na celu wyjaśnienie pojęcia 
„ekologia” w oparciu o ilustracje. Dzieci pod naszym kierunkiem dochodzą do wniosku, 
że ekologia – to nauka, która bada zależności miedzy organizmami, a otaczającym je 
środowiskiem. 



4. Wyjaśnienie dzieciom co się dzieje z wodą spuszczaną w toalecie.  
Prezentacja plakatu prezentującego drogę wody spuszczonej w toalecie. Omawianie 
etapów jej podróży, zastanawianie się nad tym co by było gdyby rury były mniejsze? 
Rozmowa na temat oczyszczania ścieków, czy jest potrzebna i co nam daje. Burza 
mózgów z dziećmi. 
 
5.Przeprowadzenie doświadczenia sprawdzającego przepustowość rur o różnej 
średnicy.  Dzieci mają do dyspozycji 4 rury o różnej długości i różne odpady (worki, 
papiery, butelki plastikowe itp.) ich zadaniem jest sprawdzić ile odpadów zmieści się w 
rurze zanim całkowicie się zapcha. Sprawdzając kiedy zapcha się rura całkowicie, dzieci 
wlewają do niej wodę. Wnioski; już niewielka ilość potrafi skutecznie zmniejszyć 
przepustowość rur a im jest mniejsza średnica tym szybciej się ona zmniejsza.  
 
9. „Czy wszyscy musimy pamiętać co wrzucamy  do toalety?” – rozmowa i swobodne 
wypowiedzi dzieci w oparciu o tablice graficzne przedstawiające co wrzucamy a czego 
nie wrzucamy do toalety. 
Dzieci dokonują segregacji odpadów, na te które można i na te których nie wolno 
wrzucać do toalety.  
 
11. Wspólne wykonanie plakatu na temat Toaleta to nie śmietnik. (zdjęcia) 
 







Grupa V  
Praca zdalna pt. „Toaleta to nie 

śmietnik” 





Grupa VI – zabawy polisensoryczne 





Przedszkolny turniej wiedzy 
ekologicznej w grupie V. 

• W tym roku w związku z pandemią turnieje odbyły się w poszczególnych grupach. 

• Quiz w gr. V Gumisie :  

Scenariusz Quizu ekologicznego dla grupy dzieci 5-6 latków z grupy ,,Gumisie” 

Opracowała: Wioleta Lipka. 

Data: 22 kwiecień 2021. 

  

Cele ogólne:  

kształtowanie postaw proekologicznych 

rozwijanie troski o jakość życia na Ziemi 

wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności, 

dostarczanie okazji do dobrej zabawy, rywalizacji i współdziałania. 

Cele szczegółowe (dziecko potrafi….): 

wykorzystać zdobyte wiadomości podczas odpowiedzi na pytania, 

przestrzegać umów  

czerpać radość z rywalizacji, 

Metody: 

słowne – pytania 

Formy pracy: 

2 zespoły, 

Środki dydaktyczne: 

2 zestawy pytań dla 5latków i 6 latków. 



Pytania dla 5-latków 
Test pytań zamkniętych. 
1) Czy dzięcioł jest pożyteczny: 
* Nie, bo niszczy drzewa. 
* Tak, bo niszczy szkodniki drzewa. 
2) Jeśli obok śmietnika w Sali leży papier to: 
* Trzeba powiedzieć o tym pani, 
* należy podnieść go i wrzucić do kosza, 
3) Jakie zwierzęta przygotowują się do snu zimowego: 
* niedźwiedź,  jeż , 
* lis, dzik, 
4) Wiosna, lato, jesień, zima to: 
* pory roku, 
* pory dnia, 
5)Grzybem trującym jest: 
* muchomor, 
* prawdziwek, 
6) Podczas akcji ,,Sprzątanie świata” 
* dzieci ubrane w rękawice sprzątają śmieci, 
* dzieci ubrane na galowo recytują wiersze, 
 



Pytania dla 6 –latków. 
Test pytań otwartych. 
1) Dlaczego trzeba chronić lasy? 
2) Wymień trucicieli powietrza? 
3) Dlaczego nie wolno myć samochodu w rzece? 
4) Dlaczego nie możemy wrzucać do toalety wacików, patyczków do 
uszu? 
5) Dlaczego nie wolno palić ognisk w lesie? 
6) Dlaczego nie można hałasować w lesie? 
7)Dlaczego trzeba segregować śmieci? 
8) Dlaczego sami  nie możemy wyciąć drzewa w lesie? 
9) Dlaczego trzeba oszczędzać wodę? 
10) Dlaczego trzeba oszczędzać prąd? 
11) Co to jest recykling? 
12) Dlaczego raz w roku obchodzimy ,,Dzień Ziemi”? 
 



Zawody sportowo-ekologiczne 

• W Grupie V odbyły się zawody sportowo ekologiczne . 
Scenariusz turnieju sportowo-ekologicznego dla dzieci 5-6 letnich z grupy ,,Gumisie”. 
Opracowała: Wioleta Lipka. 
Data  - 22 kwiecień 2021 
  
Cel główny: 
Rozwijanie sprawności fizycznej oraz współpracy i współdziałania w zespole,  
Kształtowanie świadomości ekologicznej. 
Ćwiczenie umiejętności segregowania odpadów, 
Cele szczegółowe:  
zapoznanie ze znaczeniem słów ekologia i segregacja, 
wdrażanie do współzawodnictwa i współdziałania 
kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, 
rozumienie konieczności segregowania śmieci i celowości tego działania, 
rozróżnianie różnych rodzajów odpadów, 
Metody: 
Praktycznego działania 
Aktywizująca 
Formy: 
Praca zespołowa 
Indywidualna 



KONKURENCJE SPORTOWE: 

I. Butelkowe kręgle - Zadanie polega na rzuceniu  
gazetową kulą z wyznaczonego przez linię miejsca tak, 
aby przewrócić  butelkę. Każde dziecko ma 2 rzuty. 
(Pomoce – 10 butelek, 2 kule z gazety) 

II. "Śmieci wrzucamy do kosza" - Rzut gazetą do kosza – 
drużyny stoją w 2 rzędach,  każdy ma 2 kule z gazety i 
rzuca do kosza. (Pomoce- z kosze, gazeta z której 
robimy kule)  

III. Slalom połączony z segregacją odpadów – Zadanie 
polega na pokonaniu slalomu między pachołkami a 
następnie do określonych obręczy odpowiadających 
kolorom śmietników, wrzucić jeden z odpadów, 
powrót pokonać z gazetą na głowie. 

 

















Zadanie 4. Ekoprojektowanie. 

• „Toaleta to nie śmietnik” – plakat wykonany 
przez grupę IV „Muminki”. 

• Wesołe segregowanie – segregacja w 
poszczególnych grupach. 

• Gra ekologiczna – pt. „Toaleta to nie śmietnik” 
wykonana przez grupę V „Gumisie”. 



Plakat wykonany przez grupę IV 



Segregowanie w grupie I 





Segregowanie w grupie III - scenariusz 

Scenariusz zajęć w grupie 4 latków  

Opracowała i przeprowadziła: Anna Zamojska 

Grupa: 4 latki 

Data: 21 IV 2021r. 

Temat dnia: Czy to się jeszcze przyda? 

Cele ogólne: 

• kształtowanie proekologicznych nawyków w 
codziennym życiu, 

• zachęcanie dzieci do segregacji śmieci. 



Cele szczegółowe: 
Dziecko: 
  
• kształtuje emocjonalny stosunek do przyrody, 
• rozumie potrzebę segregowania odpadów, 
• wie w jaki sposób ludzie zanieczyszczają Ziemię, 
• wie co można zrobić, żeby  było mniej śmieci, 
• ma poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego i wie jakie podejmować działania, żeby ratować 
Ziemię, 

• zna podstawowe kolory, 
• zna kolory pojemników na odpady, 
• potrafi wykonać pracę plastyczno - techniczną z 

wykorzystaniem materiałów wtórnych, 
• segreguje odpady. 



Metody: 
• oglądowa – obserwacja i pokaz 
• czynna – problemowa: zadań stawianych do wykonania 
• słowna – objaśnianie, rozmowa 
  
Formy: 
• grupowa  
• Indywidualna 
 
Środki dydaktyczne: 
kartka ze znakiem recyklingu,  przedmioty (śmieci) (np. papier, opakowanie 
kartonowe, pudełko, butelki: plastikowa i szklana, puszka, pojemnik po serku, 
stara zabawka…), prędzej wykonane przez dzieci kosze – kartony obklejone : 
żółtą, zieloną, niebieską i brązową bibułą, CD. 
Przebieg zajęć 
1. Przywitanie zabawą doskonalącą umiejętności prospołeczne „Podaj 
dalej”. 
Dzieci stoją w kręgu, nauczycielka prosi o przekazanie każdemu po kolei 
uśmiechu.  



2. „Czy to się jeszcze przyda?” – rozmowa na temat recyklingu i zabawa 
dydaktyczna 
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczycielka pokazuje dzieciom symbol ze znakiem 
recyklingu i tłumaczy, że umieszcza się go na produktach, które nadają się do 
powtórnego przetworzenia. Pokazuje dzieciom takie produkty. Dzieci, siedząc 
w kręgu, wręczają je sobie po kolei, wskazując znaczek recyklingu.  
Nauczycielka stawia plastikowe pudło ze śmieciami różnego rodzaju i pyta: 
 

 Co to jest?  
 Skąd się biorą śmieci?  
 Gdzie można spotkać śmieci?  
 Czy dzieci wiedzą, co się robi ze śmieciami? Gdzie powinny trafić?  
 Czy wiedzą, co to jest segregacja odpadów?  
 Jakie znają kolory pojemników?  
 Czy wiedzą, jakie śmieci powinny do nich trafić?  

 



3. „Gdzie z tym śmieciem?” – zabawa ruchowa, dydaktyczna.  
Nauczycielka ustawia przygotowane prędzej przez dzieci kosze w kolorze: żółtym, 
zielonym, niebieskim i brązowym. Dzieci po kolei losują przedmiot z pudła i wrzucają 
go do pojemnika w odpowiednim kolorze. Nauczycielka pokazuje dzieciom brązowy 
kosz i tłumaczy, że do niego będziemy wrzucać wszystkie skórki owoców i resztki 
jedzenia. 
  
4. Zabawa muzyczno – ruchowa do utworu „Kankan” Offenbach 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=429707998276952 
  
5. Pożegnanie - zabawa doskonaląca umiejętności prospołeczne „Przyjacielskie 
pląsy”. 
Dzieci tańczą w rytm piosenki „Dbaj o zieleń” nauczyciel co chwilę zatrzymuje muzykę, 
a dzieci podczas przerwy szukają kolejnej osoby do pary i dalej tańczą razem.  
 
EWALUACJA: 
6. Wykonanie własnego instrumentu muzycznego z odpadów. 
Nauczyciel pyta dzieci, co można zrobić z odpadów, do czego można je wykorzystać? 
Proponuje dzieciom, aby z odpadów zrobiły instrumenty muzyczne. Pokazuje, jak 
zrobić grzechotkę z butelki, bębenek z kartonika, ozdobić dwa kubeczki od jogurtów do 
stukania o siebie nawzajem. Po zakończeniu pracy, dzieci segregują pozostałe 
niepotrzebne odpady do właściwych pojemników. 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=429707998276952


Segregowanie w grupie III 





Segregowanie w grupie V  

• Dzieci z grupy V przed zajęciami z segregacji 
obejrzały najpierw film z YouTube „Śmieci 
segreguję, planetę ratuję! | Polska Akademia 
Dzieci #1„ opublikowane przez Centrum Nauki 
Eksperyment w Gdyni. 

(https://www.youtube.com/watch?v=G0R4KP9Y
nEw )  

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0R4KP9YnEw
https://www.youtube.com/watch?v=G0R4KP9YnEw
https://www.youtube.com/watch?v=G0R4KP9YnEw




Segregowanie w grupie V 



Segregowanie w grupie VI 



Gra planszowa pt. „Toaleta to nie 
śmietnik” w wykonaniu grupy V 





Zadanie 5. Jesteśmy medialni. 

• W głównym holu został wywieszony plakat Toaleta to nie 
śmietnik z informacją kontynuacji projektu w roku 2020/2021 a 
także zostały udostępnione ulotki dla rodziców. 

• Grupa I i V wykonała ekologiczny kodeks przedszkolaka, który 
został wyeksponowany na tablicy na korytarzu przedszkola. 

 



Kodeks ekologiczny grupy I 



Kodeks ekologiczny grupy V 





Zadanie 6.  

• Lider uczestniczył w programie 
„Szkoła/przedszkole dla środowiska” i została 
wysłana prezentacja do KZG. 

 



Zadanie 8.  

• Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 
w poszczególnych grupach wiekowych w 
swoich salach w dniu 22 Kwietnia 2021. 



Dzień Ziemi w grupie I 

• Dzieci nauczyły się piosenki – „Wielkie sprzątanie”. 

• Przygotowały pojemnik na bioodpady.  

• Segregowały zebrane śmieci, do odpowiednich 
pojemników.  

• Zrobiły odznakę – „strażnik przyrody” i dostały zielone 
czapeczki.  

• Uświadomiły sobie jak należy: dbać o przyrodę, 
oszczędzać wodę, prąd. 

• Uporządkowały miejsce, gdzie jesienią sadziły kwiaty w 
ogródku przedszkolnym. 



Dzień Ziemi w grupie I 



Dzień Ziemi w grupie V 

• W grupie V odbyła się uroczystość Dzień Ziemi, 
na którym został podsumowany projekt 
„Toaleta to nie śmietnik” oraz dzieci dostały 
upominki w postaci orderów ekologa i 
książeczek z KZG.  

 



Dzień Ziemi w grupie V – scenariusz  

Scenariusz  Dnia Ziemi dla dzieci 5-6 letnich z grupy ,,Gumisie”. 

Opracowała: Wioleta Lipka. 

Data: 22 kwiecień 2021 

  

Cele ogólne:  

• Kształtowanie postaw proekologicznych. 

• Poszerzenie wiedzy na temat otaczającej przyrody.  

• Doskonalenie zwinności i szybkości ruchów, 

• Uświadomienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze,  

wyjaśnienie pojęcia „ekologia”,  

• Kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, 

Cele operacyjne:  dziecko:  

• rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego.  

• wypowiada ekologiczne hasła i recytuje wiersze o tematyce ekologicznej,  

• troszczy się o przyrodę,  

• nie zaśmieca środowiska,  

• wie, jaka działalność człowieka może wpłynąć pozytywnie i negatywnie na przyrodę, 

• wie o segregacji śmieci,  

• wie, co oznacza słowo „ ekologia”,   

• czerpie radość ze wspólnej zabawy,  

• przestrzega zasad bezpieczeństwa,  

• zgodnie współpracuje w zespole,  

• logicznie myśli, wyciąga wnioski,  



Formy pracy:  
• indywidualna  
• zbiorowa,  
• grupowa  
Metody pracy:  
• podająca,  
• pokazu,  
• słowna, oglądowa,  
• praktycznego działania. 
  
Przebieg: 
I. 
Wprowadzenie dzieci w dzisiejsze święto.  
Omówienie znaczenia święta dla naszej ziemi,  dla środowiska ludzi, zwierząt i roślin. 
II 
Podział dzieci na 2 grupy, wybranie kapitanów drużyn. Wybranie nazwy grupy. 
 



III. 

Zadania umysłowe: za każdą dobrą odpowiedź dzieci dostają punkt, robią kulkę z gazety i wrzucają do swojego kosza. 

1.Rebusy: to co w nawiasach to rysunki. 

(100)krotki – stokrotki 

Jas(kółka)  

Sa(sanki) 

T(ul)i(pan) 

(pan)da 

  

2.Zagadki słowne – zwierzęta i rośliny pod ochroną. 

1)Jeszcze wszystko uśpione, jeszcze nic nie rośnie, 

A on  śnieg przebija i mówi o wiośnie.(przebiśnieg) 

2)Kiedy wiosna nastaje, rośnie na łące, 

Do słońca fioletową główkę wystawia radośnie.(krokus) 

3)W górach mieszka wielki ptak, to jest Polski naszej znak. 

Wzbija się wysoko w górę, mówi że jest ptaków królem.( orzeł) 

4) Chociaż cały szary, wszyscy go lubimy. 

Wesoło nam ćwierka, nawet w czasie zimy.(wróbel) 

5)Przez całą zimę mocno śpi.  

My go nie zbudzimy, bo się go boimy.(niedźwiedź) 

6) Jedno o nim wiem na pewno, że zębami gryzie drewno. 

Czasem rzekę zatamuje, tam gdzie dom swój buduje. (bóbr) 

  



3. Recytacja wiersza W. Drabik ,,Ekologia” 
Ekologia - mądre słowo, a co znaczy?- powiedz, sowo!  
Sowa chwilkę pomyślała i odpowiedź taką dała: 
To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach.  
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,  
o wzajemnych powiązaniach między nimi,  
bo to wszystko, to jest nasze środowisko.  
Masz je chronić i szanować -powiedziała mądra sowa. 
  
4. Puzzle   - kodeks ekologa 
Układanie obrazków i odczytanie hasła: 
Odpowiedzialne zużycie wody. 
Dbamy o naszą planetę. 
Posadź drzewo. Daj życie. 
Chodzenie nie zanieczyszcza. 



5. ,,Do czego potrzebne są rośliny” – zabawa ruchowa. 
Każda grupa dzieli się na dwa zespoły. Jeden zespól to rośliny i 
zakładają zielone szarfy. 
                                                                Drugi zespół to zwierzątka. 
Opis zabawy: zwierzątka mogą oddychać tylko przy roślinach.  
Dzieci zwierzątka przebiegają od rośliny do rośliny na wdechu.  
Nauczyciel ścina rośliny i dzieci muszą pokonywać co raz 
dłuższą drogę.  
  
6. Krzyżówka ekologiczna: Hasło – Dzień Ziemi. 



7. Piosenka ekologiczna  
1. Dymią kominy wielkich fabryk. 
 Płynie brudna woda rzek. 
 Chcemy oddychać powietrzem czystym. 
 Czystą wodę chcemy mieć  
Ref: Czysta woda, zdrowia doda. 
To każde dziecko wie. 
Czysta woda zdrowia doda. 
Tobie, tobie i mnie 2x  
2. Smog już pokrywa niebo całe. 
Szarym dymem i szarą mgłą. 
W rzekach jest coraz mniej. 
Coraz mniej i mniej rybek. 
Kto to widział, kto!  
Ref: Czysta woda, zdrowia… 
  



8.Recykling – Ze starego coś nowego. – zabawa ruchowa. 
Dzieci dostają napisy. Ich zadaniem jest połączenie napisów, tak aby z odpadu powstała nowa rzecz. Wygrywa ten 
zespół, który pierwszy połączy napisy. 
Makulatura – papier toaletowy, 
Makulatura – zeszyt, 
Komórka – medale, 
Bawełna – mop 
Butelki PET – polar, rajstopy 
Puszku aluminiowe – rower, oprawki do okularów. 
  
IV. Quiz ekologiczny.(scenariusz pokazany w zadaniu 2) 
  
V. Turniej sportowo – ekologiczny.( scenariusz pokazany w zadaniu 8) 
  
VI . Podsumowanie zadań konkursowych. – policzenie przez kapitanów zdobytych punktów. 
  
VII – Wyłonienie zwycięzców. 
  
VIII – Podsumowanie programu „Toaleta to nie śmietnik”.  
Wyeksponowanie prac dzieci wykonanych w domu podczas pracy zdalnej na holu korytarza.  
  
IX . Wręczenie orderów ekologa i rozdanie dzieciom książeczek z KZG. 
 
 









Podsumowanie 

1. Cieszymy się, że w ogóle udało nam się zrealizować ten projekt, ponieważ w obecnej sytuacji, 
trudno jest cokolwiek zaplanować. 

2. Temat ,,Toaleta to nie śmietnik” wydawał się tematem, mało atrakcyjnym dla dzieci. Teraz z 
perspektywy czasu, okazało się , że jest to temat nawet bliski dzieciom.  

3. Dzieci starsze, które są całkowicie samodzielne w łazience podczas czynności samoobsługowych, 
były bardziej zaangażowane i świadome, problemów wynikających z wrzucania ,,śmieci” do 
toalety. 

4. Sytuacja, która zmusiła nas do pracy zdalnej, okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ rodzice 
zaangażowani w pracę zdalną ze swoim dzieckiem, jednocześnie sami uczyli się, jakie mogą być 
konsekwencje wrzucania różnych odpadów do toalety. 

5. Rozmowy z dziećmi na temat segregacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bioodpady, 
uświadomiły nam, że dzieci wiedzą o istnieniu takiego kosza i że ich rodzice wrzucają odpady w 
domu to tego pojemnika.   

6. Natomiast w przedszkolu jest to niedozwolone, żeby odpady powstające podczas posiłków, były 
wrzucane przez dzieci do pojemnika na bioodpady, który musiałby wtedy stać  w sali. 

7. W naszym ogrodzie stoi pojemnik na bioodpady i dzieci są poinformowane, co jest wrzucane do 
tego pojemnika. 

8. Temat , który poruszał problem wrzucania odpadów do toalety, był tematem bardzo potrzebnym, 
ponieważ uświadomił nam wszystkim, że ludzie, a w tym przypadku rodzice dzieci, naprawdę 
traktują toaletę jak śmietnik. Mamy więc nadzieję, że to właśnie nasze uświadomione 
przedszkolaki, będą wyczulone na tym punkcie i w razie potrzeby, to właśnie one, zwrócą swoim 
bliskim uwagę.                                                                                                koordynator  - Wioleta Lipka 
 


