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Ilość dzieci biorących udział w projekcie: 88 dzieci 

3-latki: grupa „Misie” – 26 dzieci / 26 dzieci

4-latki: grupa „KRASNOLUDKI” – 24 dzieci / 26 dzieci

5-latki: grupa „Puchatki” – 17 dzieci / 16 dzieci

6-latki: grupa „SMERFY” - 21 dzieci / 20 dzieci



1. EDUKACJA DOROSŁYCH

A. Rada Pedagogiczna

Realizację projektu rozpoczęliśmy od zorganizowania Rady Pedagogicznej, 

podczas której omówiliśmy tegoroczny temat projektu, zaplanowaliśmy 

przebieg realizacji projektu oraz rozdzieliliśmy zadania w ramach współpracy 

między grupami. 



C. Spotkanie z rodzicami 

Podczas Świątecznego spotkania, rodzice ze wszystkich grup przedszkolnych 

zostali zapoznani z celami projektu, ze sposobami jego realizacji oraz 

zaproszeni do aktywnego udziału w jego realizacji



2. PRZEDSZKOLNY MIESIĄC EKOLOGICZNY PT. „POZIOM CYWILIZACJI   

POZNAJEMY PO KANALIZACI

A. Omówienie z dziećmi problemu wrzucania odpadów do toalety

Podczas pierwszych zajęć w miesiącu ekologicznym skupiliśmy się na 

omówieniu zagrożeń płynących z wyrzucania odpadów do toalety.



Wspólnie sprawdzaliśmy co 

stanie się gdy wrzucamy 

nieodpowiednie przedmioty 

do toalety. 



B. Przedszkolny teatrzyk ekologiczny

Taniec „S.O.S. dla Ziemi”



C. Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej

Turniej wiedzy ekologicznej był 

jednocześnie podsumowaniem 

miesiąca ekologicznego. Odbył się 

w formie zadań - sprawdzenia 

wiedzy oraz zadań 

sprawnościowych z wykorzystaniem 

nakrętek, rolek po papierze oraz 

innych „śmieci”.





D. Wizyta starszego kolegi - harcerza ZHP, który zorganizował ekologiczną grę z 

elementami zadaniowymi. 



E. Wykorzystanie odpadów w zabawie i  nie tylko.





3. PRZEDSZKOLAK NA TROPIE BIOODPADÓW

A. Tematyczne warsztaty na temat konieczności segregacji bioodpadów w domach

Na terenie naszego przedszkola, każda grupa biorąca udział w realizacji projektu 

zorganizowała warsztaty na temat konieczności segregacji bioodpadów w domach.





Mamy różne sposoby wykorzystania bio odpadów 



B. Obserwacje w terenie

a) Opadające liście



b) Obserwacja zmieniła się w jesienne sprzątanie 



c) Obserwacja zieleni



d) Kompostownik i proces kompostowania – wyjazd do lasu i spotkanie z 

Panem Leśniczym, który przygotował dla nas kompostownik i 

przedstawił temat kompostowania bioodpadów



e) Brązowe śmietniki w pergolach śmietnikowych – obserwacje w terenie



4. EKOPROJEKTOWANIE

A. Nasza przedszkolna ulotka/plakat pt. „Toaleta to nie śmietnik – w 

takim razie segreguję!”

Nasze dzielne przedszkolaki stworzyły własną gazetkę oraz ulotki pt. 

„Toaleta to nie śmietnik – w takim razie segreguję”



B. Wesołe segregowanie – tworzymy pojemniki na odpady

Przedszkolaki, na początku zadania wspólnie ustaliły iż projektowane 

śmietniki mają mieć kształt Misia. Następnie, podzielone na cztery grupy 

zabrały się do malowania: brązowi – szczoteczkami do zębów, żółci –

widelczykami, zieloni – paluszkami, niebiescy – gąbeczkami. 



A oto nasza propozycja śmietniku na segregację 



C. Bal Leśnego Ekologicznego Grzyba

Zorganizowaliśmy również Bal Leśnego Ekologicznego Grzyba, podczas 

którego dzieci miały okazję przypomnieć zasady prawidłowej segregacji 

odpadów. Jednak zanim przystąpili do segregacji, wspólnie stworzyli 

kolorowe, wesołe śmietniki. Nie łatwym zadaniem było również stworzenie 

stroju grzybka, wykorzystując materiały wtórne.



D. Ekoprojektowanie – konkurs na Eko choinkę – z wykorzystaniem bioodpadów.



5. JESTEŚMY MEDIALNI

A. „Od dzisiaj każdy przedszkolak wie, czego do toalety nie wrzuca się!” 

– ekologiczny kodeks przedszkolaka





B. „Świata  nie zmielisz – dlaczego  młynki koloidalne stanowią 

zagrożenie dla kanalizacji?” – gazetka przedszkolna na tablicy 

ogłoszeń

Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały się co to są młynki koloidalne, jak 

działają i w jaki sposób stwarzają zagrożenie dla kanalizacji. Temat okazał 

się być dla dzieci bardzo ciekawy, dlatego bez większych problemów 

przystąpili do wykonania makiety młynka koloidalnego i rur kanalizacyjnych.



C. Akcja ulotkowa 

Dzieci z naszego przedszkola przeprowadziły dwie akcje ulotkowe.                    

Pierwszą – informacyjną na temat organizowanej zbiórki elektroodpadów. 



C. Akcja ulotkowa – c.d.

Drugą – również informacyjną z wykorzystaniem ulotek otrzymanych od KZG, 

a także z wykorzystaniem ulotek stworzonych przez dzieci przy pomocy 

nauczycieli z naszego przedszkola. 



D. Informacje na temat realizacji projektu na Facebooku

Na naszej stronie na Facebooku na bieżąco 

zamieszczamy informacje i fotorelacje z realizacji 

projektu.



Artykuł o ekologicznej działalności naszego przedszkola na stronie pisma 

„Bliżej Przedszkola”



6. LABORATORIUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

A. „Guziki z mleka”

Najstarsza grupa przedszkolna – Smerfy wykonała doświadczenie, którego 

efektem końcowym były guziki z mleka. Jakie było zdziwienie zarówno dzieci 

jak i nauczycieli, gdy dowiedzieli się, co będziemy robić. Podczas 

wykonywania eksperymentu zdziwienie nie znikało z twarzy uczestników. 

Eksperyment możemy zaliczyć do bardzo udanych, gdyż guziki wyszły 

idealnie!



„Guziki z mleka” – c.d.



B. Eko – zakupy

Podczas tych zajęć dzieciom zostały zaprezentowane różnego rodzaju 

opakowania. Skupiliśmy się głównie na ilości opakowań oraz ilości ich zawartości. 

Dzieci były niesamowicie zainteresowane i nie mogły wyjść z podziwu, że 

pomimo kupowania tego samego produktu, możemy wyrzucać jedno opakowanie 

lub nawet 5! Zrozumiały, czym są ekologiczne zakupy pod względem ilości 

wytwarzania odpadów. 



C. EKO – TORBY – szyjemy torby na zakupy

Kolejnym zadaniem w ramach laboratorium ekologicznego, było wykonanie 

własnej torby na zakupy. Dzieci przyniosły z domu niepotrzebne już materiały. 

Następnie każde dziecko wybrało materiały, z których chciałoby mieć wykonaną 

torbę. Później każdy z uczestników zajęć zaprojektował własną torbę, a 

wychowawczyni a zarazem przedszkolny koordynator projektu – Anna Figlon, 

uszyła każdemu dziecku torbę 



EKO – TORBY – c.d.



D. Dbamy o czyste powietrze - zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiej pogadanki, a następnie 

przystąpiliśmy do wspólnego  wykonania eksperymentu, który miał na celu uświadomienie 

dzieciom szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach. Jak widać eksperyment 

powiódł się – w naszych słoikach powstało czyste oraz zanieczyszczone powietrze.  Dzieci 

dowiedziały się jak powstaje smog oraz dlaczego warto dbać o czyste powietrze. 



E. Eko-czary z tworzyw sztucznych - zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiej pogadanki 
na  temat segregacji. Dzieci dowiedziały się również, że niektóre odpady można 
wykorzystać  ponownie do produkcji nowych produktów.  My wykorzystaliśmy puste 
butelki oraz  nakrętki do utrwalenia kolorów i wspaniałej zabawy. 



F. Poznajemy dżdżownice – zakładamy kompostownik - dzieci z ochotą zabrały się 

do działania jednocześnie zapoznając się z poszczególnymi etapami procesu 

zakładania kompostownika, mogły powąchać zapach resztek i świeżej ziemi, dotknąć 

kompostu i mieszkających w nim dżdżownic.



G. Plastikowe kubki w gorącej wodzie kąpane - zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie 

przedszkolaków,  z zaciekawieniem obserwowały i próbowały odpowiedzieć na pytanie:  który 

kubek/butelka plastikowa zmieni kształt, a który nie, a może któryś się rozpuści? Nie . 

Najbardziej spodobała się jednak folia termokurczliwa, wykorzystywana min.  w ozdabianiu 

pisanek. 



H. Domowe SPA - Przygotowanie domowego SPA jest proste i wcale nie 

wymaga ani kupowania nowych kosmetyków, ani wydawania mnóstwa pieniędzy. 

Bez problemu można zrobić je samemu, używając tego, co z pewnością mamy w domu.

Nawet jeśli jednak będzie potrzeba zakupów – wydatek będzie jednorazowy, 

a z produktów korzystać będziemy jeszcze wiele razy. 



Rysowanie na folii to były zajęcia z serii WOW. Dzieci z zaangażowaniem rysowały –

projektowały na swoich „koszulkach”, a następnie z zaciekawieniem zmazywały za 

pomocą gąbki. Projektowały kolejny rysunek, i tak dalej …… 

I.  Znikające obrazki – działania plastyczne na folii 



J. Jak robić ekologiczne zakupy - Jak zrobić zakupy oby ochronić środowisko? – na takie 

pytanie próbowały odpowiedzieć dzieci podczas zajęć.  Rozpakowywaliśmy przeróżne 

produkty, sprawdzaliśmy ilość opakowań w jakie są zapakowane, ważyliśmy je. Po 

zakończeniu zajęć dzieci doszły do wniosku że kupujemy produkty w zbiorczym 

opakowaniu, należy również zwrócić uwagę na ilość opakowań w jakie produkt jest 

zapakowany. Na zakupy zbieramy swoją siatkę – najlepiej wielokrotnego użytku.



7. ZADANIA WYKONYWANE WSPÓLNIE Z KZG „DOLINA REDY I CHYLONKI”

A. Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci”

rok 2019/2020



rok 2020/2021



B. Konkurs „Mała nakrętka – duży problem”

Dzieci z naszego przedszkola bardzo aktywnie brały udział w konkursie „Mała 

nakrętka – duży problem. Chętnie przynosili nakrętki, za co też otrzymywali co 

miesiąc nagrody, co na pewno też przyczyniło się do tak dużego zaangażowania. 

Zbieranie nakrętek w naszym przedszkolu to już tradycja! 

rok 2019/2020



rok 2020/2021

Comiesięczne 

podsumowania zbiórki 

nakrętek plastikowych. 

Dzieci w naszym 

przedszkolu wymieniają 

nakrętki na kolorowanki 

bądź książeczki. 



C. Konkurs pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

Jak co roku, w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka elektrośmieci. Tradycyjnie 

– zainteresowanie było ogromne! Zgromadziliśmy dużą liczbę odpadów 

elektronicznych.
rok 2019/2020



rok 2020/2021



8. UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Na zakończenie całego projektu, zostało 

zorganizowane podsumowanie działań w ramach 

projektu „Lider Lokalnej Ekologii”, jak również 

działań w zakresie zbiórki nakrętek plastikowych 

oraz zbiórki elektrośmieci. 

Podczas uroczystości, dzieci które miały największy 

wkład w projektach, zostały nagrodzone. 





• materiały dydaktyczne Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 

Chylonki”

• materiały dydaktyczne Eko Doliny

• czasopismo „minilo&aniela

• Internet

• podstawa programowa wychowania przedszkolnego

• opracowania własne

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE


