Sprawozdanie z realizacji PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
„Lider lokalnej ekologii” pod hasłem

„Toaleta to nie
Śmietnik”

Dyrektor:
Grażyna Zarzycka
Odbiorcy
Dzieci i rodzice
Zaangażowanie innych grup w realizację tematuGrupa I Krasnoludki -3 latki-26 dzieci
Grupa II Kubusie Puchatki -4 latki-26 dzieci
Grupa III – dzieci 4,5-letnie – 28 dzieci
Grupa IV – 5,6 latki Dinozaury - 28 dzieci
Grupa V Kaczory Donaldy -6 latki-28 dzieci
Koordynator projektu
Anna Zapart- Dembicka
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2.Przedszkolny miesiĄC EKOLOGICZNY
„Poziom cywilizacji Poznajemy po kanalizacji”
•Omówienie z dziećmi problemu wrzucania odpadów do toalety. Dzień toalety
Obchodziliśmy Światowy Dzień Toalety, była to okazja do rozmów z dziećmi na
temat: "Jak dbać o środowisko- czyli czego nie należy wrzucać do toalety”
Dzieci wszystkich grup stworzyły wystawę pokazującą, na co należy zwrócić
uwagę i czego nie powinniśmy wrzucać do toalety. Dzieci wykazały się dużą
pomysłowością! W ramach happeningu podjęto następujące działania:
Zorganizowano warsztaty „Nie wrzucaj!” Umieszczono ulotki informacyjne w
toaletach Przeprowadzono quiz „Toaleta to nie śmietnik”

Dzień Ziemi

•Przedszkolny teatrzyk ekologiczny
Przygotowaliśmy inscenizację „O rybaku i brudnej rzeczce”. Treść nawiązywała do zabrudzonej
rzeczki „Cisowianki”. Dzieci brawurowo odegrały swoje sceny, pouczyły wszystkich o tym co należy
robić aby dbać o czystość rzek, jak należy segregować odpady i co robić , żeby cieszyć się zdrową
przyrodą. Dekoracja wykonana została z odpadów- folii w różnych kolorach. Przedstawienie za
pomoca Internetu mogły zobaczyć dzieci wszystkich grup i rodziny

c. Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej
Z okazji pierwszego Dnia Wiosny w
przedszkolu został zorganizowany Dzień na
zielono. Rodzice zostali poinformowani o
planowanych działaniach za pomocą plakatu
na drzwiach i na stronie internetowej.
Wszystkie dzieci przyszły w ten dzień ubrane
na zielono. W tym dniu dzieci uczestniczyły w
zabawach i zajęciach związanych z ochroną
środowiska. Dzień zielony został zakończony
,,Przedszkolnym turniejem wiedzy
ekologicznej”, który zawierał pytania
odpowiednio do grupy wiekowej dzieci. Dzień
na zielono zintegrował nasze przedszkolne
społeczeństwo, wszystkie dzieci w tym samym
czasie brały udział w zadaniach ruchowych,
które uświadamiały dzieciom w jaki sposób
można wykorzystywać odpady wtórne. Quiz
ekologiczny porządkował wiedzę ekologiczną
zdobytą do tej pory na zajęciach.

d. Spotkanie ze specjalistą z dziedziny dot. projektu
Spotkanie ze specjalistą – A.
Selwent w ciekawy sposób
poprowadziła lekcje online pt
„Toaleta to nie śmietnik” .
Wytłumaczyła dzieciom czego nie
należy wrzucać do toalety oraz
czym grozi wrzucanie odpadów
do tego miejsca. Na zakończenie
dzieci podzielone na dwie
drużyny segregowały przedmioty,
które mogą i te które nie powinny
znaleźć się w toalecie. Dzieci były
zachwycone i swoją wiedzę
przekazywały w domach.

Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi.
W tym ważnym dniu zastanawialiśmy się o
planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas
przyrodzie. Zastanawialiśmy się jak chronić nasz
wspólny dom – Ziemię, jak pomóc naszej
planecie, aby ten wspólny dom stał się czysty,
zdrowy i piękny. Tegoroczne obchody odbyły się
pod hasłem: ,,Choć przedszkolak nie jest
duży, to przyrodzie wie, jak służyć.”.
Reprezentanci poszczególnych grup wzięli udział
w quizie ekologiczno-przyrodniczym : dzieciaki
rozwiązywały zagadki i naprawdę trudne
zadania. Okazało się, że przedszkolaki świetnie
znają problematykę ekologiczną i wszyscy
otrzymali ogromne brawa .

Z okazji "Święta Drzewa” odbyły się w naszej grupie zajęcia
związane z tematyką drzew. Dzieci poznały budowę drzewa, jego
znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Dzieci dowiedziały
się również jakie wielkie znaczenie mają drzewa dla czystości
powietrza, a tym samym zdrowia człowieka. Obiecały, że zawsze
będą dbać o wszystkie rośliny, nigdy nie będą łamać gałązek,
drzew i krzewów. W przedszkolnym ogródku zasadziliśmy małe
drz drzewka.

3. Przedszkolak na tropie bioodpadów
•Tematyczne warsztaty prowadzone na terenie przedszkolakonieczność segregacji bioodpadów w domach.

•Obserwacje w terenie- obserwacja zieleni,
opadające liście, wzrost roślin,
kompostownik i proces kompostowania,
brązowe pojemniki na bioodpady

Kompostownik. Co to są odpady bio, jak można je
ponownie wykorzystać, czym jest kompost? Takie
pytania pojawiły podczas warsztatów dla dzieci
w przedszkolu. Przedszkolaki uczyły się ekologii
poprzez
zabawę
–
kolorowały
rysunki
z
warzywami,
dekorowały
kompostownik
oraz obejrzały przedstawienie o „skarbie
ogrodnika”. Dzieci dowiedziały się czym jest
kompostownik, jak go używać i jakie są zalety
kompostu. Miały też okazję obejrzeć teatrzyk
online o „skarbach ogrodnika” – tak zwyczajowo
nazywa się kompost – oraz zobaczyć na własne
oczy wielki słój z dżdżownicami, które pomagają
w rozkładaniu się odpadów bio.Już najmłodsze
dzieci wiedzą doskonalne co to są odpady bio i jak
można je wykorzystać. Podczas eko-lekcji oprócz
rozmowy o tym jakie odpady powstają w domu,
dzieci miały okazję kolorować rysunki z warzywami
nadającymi się na kompost oraz ozdabiać
specjalnie przygotowany na potrzeby zajęć
kompostownik.

Akcja "Sprzątania Świata",

Sprzątanie świata

Przedszkolaki z chęcią i
radością przyłączyły się do
akcji, by posprzątać "naszą
Ziemię". sprzątaliśmy nasz
ogród
przedszkolny,
ale
starsze dzieci zbierały śmieci
w okolicy przedszkola. Dzieci
dzielnie zbierały papierki,
worki foliowe, kartoniki,
butelki i segregowały je do
odpowiednich
worków.
Widząc, jak dużo jest śmieci
wokół nas i jak trudno to
wszystko
posprzątać,
przedszkolaki nauczyły się,
że czystość otoczenia, w
którym przebywamy, zależy

tylko od nas.

4.Ekoprojektowanie
•Nasza przedszkolna ulotka, plakat „Toaleta to nie śmietnik- w takim razie segreguję!”
Przedszkolną ulotkę Toaleta to nie śmietnik oraz pojemniki na odpady
wykonywały dzieci wszystkich grup a także dzieci z rodzicami podczas zdalnych
lekcji. Efekty naszej pracy umieszczone w widocznych miejscach przypominają
nam o segregacji odpadów i właściwym korzystaniu z toalety.
Wykonane zadania rozwijały u dzieci świadomość ilości powstających odpadów
w gospodarstwie domowym i konieczność ich segregowania.-rozwijały ich
wyobraźnie przestrzenną, pomysłowość, estetykę pracy, angażowały w
działania ekologiczne , nie tylko dzieci ale również ich rodziny,

•Wesołe segregowanie- tworzymy
pojemniki na bioodpady

•Konkurs międzyprzedszkolny
Konkurs miedzy przedszkolny
Konkurs polegał na wykonaniu przedmiotów
użytkowych z odpadów.W konkursie wzięły udział
dzieci wraz z rodzicami z przedszkoli z Gdyni i z
Przedszkola 26 w Gdańsku. Powstało wiele
ciekawych prac z odpadów. Wiele z nich
wykorzystujemy do zabaw z dziećmi.

5. Jesteśmy medialni
W ramach realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii
staraliśmy się dotrzeć do całej społeczności przedszkolnej.
Jednym z etapów naszych działań były akcje informacyjne
za pośrednictwem strony internetowej przedszkola
https://przedszkole32.pl/ oraz prezentowanie prac dzieci
związanych z projektem. W ramach tego zadania na
stronie ukazywały się informacje ekologiczne. Rodzice
zostali poinformowani o projekcie ,,Lider Lokalnej
Ekologii, znalazły się tu również ogłoszenia o konkursach
ekologicznych, bieżące informacje na temat projektu,
wyniki konkursów-prace przygotowane na konkursy
ekologiczne.

•„Od dzisiaj każdy przedszkolak wie czego do
toalety nie wrzuca się”- ekologiczny kodeks
przedszkolaka na stronie internetowej
przedszkola i na korytarzu.
•„Świata nie zmielisz- dlaczego młynki
koloidalne stanowią zagrożenie dla
kanalizacji?”-gazetka przedszkolna, strona
internetowa

Groźne młynki koloidalne

•Akcja ulotkowa i plakatowa.

Kodeks młodego ekologa
Ziemia to nasz wspólny dom. Żyjmy w zgodzie z przyrodą i rozważnie korzystajmy z jej darów.

1.Nie niszcz i nie zanieczyszczaj środowiska naturalnego!
• Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika.
2.Segreguj odpady!
• Kto śmieci segreguje, ten środowisko ratuje.
3.Zmniejsz ilości substancji szkodliwych dla środowiska!
• Szkodliwe materie – telefony i baterie zbierają wszystkie przedszkolaki do specjalnej paki.
4.Używaj produktów przyjaznych tobie i środowisku!
• Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa bardziej wygodna;
5.Oszczędzaj wodę!
• Zakręcaj wodę mój przyjacielu, bo wody jest mało a chętnych na nią bardzo wielu;
6.Oszczędzaj energię!
• Energię, co dzień oszczędzamy, zatem zbędne światło wszędzie wygaszamy.
7.Chroń rośliny i zwierzęta!
• Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje;
• Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają;
8.Żyj ekologicznie – zdrowo w zdrowym środowisku!
• Świat warzyw i owoców jest bardzo kolorowy, jedz je często a będziesz zdrowy;
9.Nie hałasuj!
• Dbaj o ciszę wokół. Słuchaj głosów przyrody, bo one dają nam spokój.
10.Bądź przyjacielem przyrody!
• Dużo uczmy się o przyrodzie, jak ją chronić i jak żyć z nią w zgodzie.

6. Laboratorium Edukacji
Ekologicznej:
Zajęcia eksperymentalne dotyczące projektu
Uczestniczyłam w „Szkole dla środowiska”
Współtworzyłam „Laboratorium edukacji”.
Pomysły wykorzystywałam podczas zajęć
Dzieci dowiedziały się o konieczności
dbania o środowisko.
Porównywały produkty spożywcze
znajdujące się w różnych rodzajach
opakowań: herbata, ryż, kasza gryczana,
cukier, papryka.

Eksperyment z odpadami
po produktach
spożywczychporównywanie ilości
wytwarzanych odpadów
porównywanie ilości
wytwarzanych odpadów po
produktach spożywczych
pakowanych na wagę oraz
po tych samych produktach
przechowywanych w
opakowaniach
jednostkowych.

Dzieci otwierały opakowania wsypywały zawartość do miski i porównywały ilość
nagromadzonych odpadów
Oceniały kiedy odpadów jest więcej a kiedy mniej
Burza mózgów – próbowały dociec dlaczego warto zwracać uwagę na opakowanie przedmiotu,
który kupujemy?

Każdy może zostać naukowcem. Dzieci
przygotowały wynalazek, który przedstawiały na
forum grupy. Udowadnialy też co pływa a co
tonie. Było ciekawie, pomysłowo i sporo zabawy.

7. Zadania wykonywane wspólnie z KZG Dolina
Redy i Chylonki
•Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci”
•Konkurs „Mała nakrętka, duży problem”
•„Konkurs E.E.czyli w trosce ośrodowisko”

Wzięliśmy udział we wszystkich wymienionych konkursach

8.Uroczyste podsumowanie
projektu na terenie przedszkola
połączone z wręczaniem upominków
dla dzieci

Wnioski:
Program Lider Lokalnej Ekologii realizowany w Przedszkolu 32 oceniam jako
bardzo pozytywny przejaw w działalności dzieci w zakresie ekologii. Większość
moich założonych celów zrealizowałam niektóre ze względu na pandemię
zmodyfikowałam i przyniosły oczekiwany efekt. Dzieci z zainteresowaniem
brały udział w zajęciach i akcjach dotyczących tematu zaśmiecenia toalety i
szeroko pojętej ekologii. Wiedzę swoją dzieliły się rodzicami , zdarzało się, że
wiele dzieci "wymusiły" właściwą segregację śmieci w domu, oszczędzanie
energii, wody, Dzieci natomiast pod wpływem realizowanych treści zmieniły się
bardzo pozytywnie w stosunku do otaczającej je przyrody, a swoim
zachowaniem oddziaływują także na nich. "Program realizowany w grupie
oceniamy pozytywnie przejaw działalności dzieci w zakresie ochrony
środowiska. Należy podkreślić dużą aktywność dzieci w tym zakresie, nie tylko
w ramach działalności przedszkolnej.
Dzięki projektowi „Lider Lokalnej Ekologii” nasze działania były
uporządkowane w logiczną całość. Działając według wytyczonych zadań w
tabeli mieliśmy możliwość włączenia do pracy wszystkich po kolei, począwszy
od całej rady pedagogicznej, rodziców, Rady Rodziców i wreszcie dzieci.
Zadania te stworzyły też możliwość wykorzystania nowych pomysłów podczas
ich realizacji, mających na celu podniesienia świadomości ekologicznej
wszystkich biorących udział w projekcie. Do realizacji projektu wykorzystaliśmy
materiały otrzymane od KZG „Dolina Redy i Chylonki”, literaturę dla dzieci o
tematyce ekologicznej z naszych przedszkolnych bibliotek oraz filmy z Internetu.
Dziękujemy za kolorowanki dla dzieci, które były nagrodą pocieszenia dla
każdego dziecka biorącego udział w naszych konkursach ekologicznych

