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1. Edukacja dorosłych

A.  Zorganizowanie Rady Pedagogicznej poświęconej tematyce projektu, 
wprowadzenie w nowy rok przedszkolny, rozdzielenie zadań w ramach 
współpracy między grupami w celu realizacji projektu. 

Projekt został wprowadzony na 

początku roku szkolnego 2019/20



B.   Ekowywiadówka z rodzicami - przekazanie informacji dotyczace projektu LLE



C. Rozmowy z Radą Rodziców – zachęcenie Rady do propagowania zagadnień z 
zakresu projektu wśród rodziców i opiekunów każdej z grup przedszkola. 

Rozmowy indywidualne, pomoc rodziców w projekcie, angażowanie i włączenie 
rodziców poprzez pomoc w tworzeniu warsztatu zajęć.



2. Przedszkolny miesiąc ekologiczny pt. „Poziom cywilizacji poznajemy po 
kanalizacji”

Wraz z dziećmi skupiliśmy się na zagadnieniach dotyczących:

 jak korzystać z toalet, 

rozsiewania wirusów i bakterii, 

czego nie wrzucać do toalet.



A. Omówienie z dziećmi problemu segregowania odpadów, wrzucania odpadów 
do toalety- spotkanie na terenie placówki ze specjalistą z Urzedu Miasta 
Gdyni z p. Anną Madejską z Wydziału Ochrony Środowiska.



B. Teatrzyk ekologiczny on line

„Bukiet Talentów” to wspaniały rozśpiewany interaktywny spektakl dla dzieci, pełen pięknej muzyki, ruchu i animacji. To 
60 minut dobrej zabawy z pełnymi energii bohaterami spektaklu – Stokrotką, Różą i Kaktusem. Spektakl porusza 
ekologiczne tematy, takie jak: recykling, segregacja odpadów i prawidłowe nawyki ekologiczne. Dzieci w śpiewający 
sposób powtórzą zasady segregacji i nauczą się, jakie surowce możemy ponownie przetwarzać. Kwiaty pokażą 
najmłodszym, jak żyć ekologicznie i jak dobrze się bawić! Przedstawienie przygotowane jest w konwencji show, pełnego 
muzyki, zabaw i interakcji z dziećmi. W spektaklu wykorzystywane są tylko autorskie utwory muzyczne Teatru Kultureska.



C.  Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej - wiedza dzieci na ocenę 6!:) 



D. Światowy Dzień Toalet - 

całe przedszkole przyłączyło się do akcji.



E. Zajęcie edukacyjne: Czego nie wrzucać do toalet….



Wykonaliśmy cykl zajęć poświęconym wirusom, bakteriom,którymi możemy 
nabawić się korzystając z toalety, która jest między innymi źródłem zarazków. 
Dowiedzieliśmy się dlaczego nie wrzucać tłuszczy, olejów do toalety.

Wirusy są wszędzie wśród nas, roznosimy je poprzez:



- dotyk, zabawki, 



Dlatego pamiętamy, by myć często ręce!



Doświadczenie z olejem, mydłem i drobinkami 
pyłku(brudu) w wodzie
Oleje nie rozpuszczają się w wodzie...



Wiemy do czego służy papier toaletowy,i jak z niego korzystać;)))



Chętnie kolorowaliśmy kolorowanki z historyjkami obrazkowymi , jak zachowujemy 
się w toalecie i poza nią. Pamiętajmy, by dbać o czystość! I nie wrzucać byle 
czego do toalet!



Nie wyrzucamy śmieci do toalety, bo wodę wykorzystujemy do:

podlewania,

mycia się,

gotowania,

picia

itd… Woda z kanalizy do 

nas wraca….



3.  Przedszkolak „na tropie bioodpadów”

Przeszliśmy się kilka razy na spacer w poszukiwaniu pojemników na bio - 
odpady:)

Są wszędzie, i ludzie segregują:)





A. Tematyczne warsztaty prowadzone na terenie przedszkola – konieczność 
segregacji bioodpadów w domach (karty pracy, ruletka segregacji)



B. Obserwacje w terenie – kompostownik i proces kompostowania.

                                   Nasz przedszkolny kompostownik:)



C. Odpady organiczne ( resztki jedzenia , oczywiście bez mięsa) gromadzone są 
do beczki, która jest przekazywana osobie, która wykorzystuje część odpadów 
jako nawóz dla swoich upraw, a część  jako paszę dla swoich zwierząt.



4.  Ekoprojektowanie



A. Nasz przedszkolny plakat pt. „Toaleta to nie śmietnik – w takim razie 
segreguję!!”



B. Wesołe segregowanie – tworzymy pojemniki na odpady



C. Tworzymy grę eko - logiczną - dla dzieci tworzenie gry, a potem rywalizacja z 
dziećmi to była super zabawa:)



5. Jesteśmy medialni



A. „Od dzisiaj każdy przedszkolak wie czego do toalety nie wrzuca się” – 
ekologiczny kodeks przedszkolaka spisany i wywieszony na tablicy na 
korytarzu przedszkola.



B. „Świata nie zmielisz – dlaczego młynki koloidalne stanowią zagrożenie dla 
kanalizacji?” - gazetka przedszkolna na tablicy ogłoszeń. 



C.  Akcja ulotkowa/plakatowa (materiały otrzymane od KZG).



D. Informacje dot. tematu projektu na stronie internetowej przedszkola

Na bieżąco najważniejsze treści dotyczące projektu zostały umieszczone na 
stronce przedszkola.

Jaś i Małgosia - Przedszkole Nr. 46 w Gdynia (stronyzklasa.pl)

https://jasimalgosia.stronyzklasa.pl/


E. Udział w ogólnopolskim Konkursie “Junior sam w toalecie”. Zostaliśmy 
laureatami konkursu!:D

 Konkurs "Junior sam w toalecie" - Akcja Zdrowo i Sportowo

Nagrodą był papier toaletowy, 

chusteczki do nosa

i papier nawilżany do toalety:)

https://zdrowoisportowo.edu.pl/2020/11/10/konkurs-junior-sam-w-toalecie/


6.  Laboratorium Edukacji Ekologicznej

Zajęcia eksperymentalne/doświadczalne/badawcze dot. projektu wg własnych 
pomysłów nauczyciela lub na bazie wydawnictwa Związku pt. „Laboratorium 
edukacji ekologicznej” (w ramach programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”)*

Wykorzystałam swoje zajęcie - kompostownik, ponieważ zajęcie jest najbardziej 
zbliżone do tematyki projektu.



Kompostownik - dzieci cyklicznie wrzucają bio odpady po drugim śniadanku do 
kompostownika ( skórki po bananach, po mandarynce, melonie itp.) 



Zadania wykonywane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”:

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

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



Uroczyste podsumowanie projektu na terenie przedszkola połączone z 
wręczaniem upominków dla dzieci zaangażowanych w realizację projektu 
(materiały promocyjne otrzymane od Związku).


