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• Grupa Żuczki – 3 Latki
• Grupa Zajączki – 5 latki
• Grupa Liski – 6 latki
• Grupa Misie - 4,5 latki

ul. Narcyzowa 3 81-653 Gdynia



Kolejny rok z rzędu nasze przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym

„Lider lokalnej ekologii” zorganizowanym przez Komunalny Związek gmin „Dolina

Redy i Chylonki”.

W tym roku w projekcie pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik”. Zgodnie z

założeniami edukacji ekologicznej działałyśmy w obszarach: edukacji, informacji i promocji,

starając się zmieniać zachowania społeczne na pro środowiskowe. W działania na rzecz

środowiska włączałyśmy różne grupy wiekowe od przedszkolaków oraz nauczycieli.

Podjęte przez nas zadania proekologiczne zaowocowały sukcesami w tym projekcie.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji projektu na rok szkolny 2020/2021.



1. Edukacja Dorosłych – Zorganizowanie Rady 
Pedagogicznej poświęconej tematyce projektu

Marzec 2020



2. PRZEDSZKOLNY MIESIĄC EKOLOGICZNY „ 
POZIOM CYWILIZACJI POZNAJEMY PO 

KANALIZACJI”- Omówinie z dziećmi problemu 
wrzucania odpadów do toalety



PRZEDSZKOLNY TURNEJ EKOLOGICZNY –
1. „Pampers, patyczki i chusteczki mokre – o niee!” 

2. „ Segregacja odpadów”



C. TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ – GRUPA VI 
ZAJĄCZKI



D. DZIAŁANA EKOLOGICZNE NASZE PRACE 
I ZABAWY



EKOLOGICZNE PRACE DZIECI



ZABAWY



3. PRZEDSZKOLAK „NA TROPIE BIOODPADÓW” -
OBSERWACJA W TERENIE



4. EKOPROJEKTOWANIE NASZ PRZEDSZKOLNY 
PLAKAT „ TOALETA TO NIE ŚMIETNIK”



WESOŁE SEGREGOWANIE – TWORZYMY 
POJEMNIKI NA ODPADY



5. JESTEŚMY MEDIALNI - EKOLOGICZNY KODEKS



AKCJA ULOTKOWO-PLAKATOWA





- „ Konkurs plastyczny pt. „ Małe dzieci nie chcą 
śmieci„ - Selena Lamparska gr. Misie otrzymała 

wyróżnienie

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



8. Uroczyste podsumowanie projektu- wręczenie 
upominków dla dzieci



WNIOSKI KOŃCOWE
Program Lider Lokalnej Ekologii realizowany przez dzieci z naszego 

przedszkola oceniamy bardzo pozytywnie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
brały udział w zajęciach i akcjach dotyczących ekologii. Swoimi 
spostrzeżeniami i wiedzą dzieliły się z rodzicami.

Po realizacji programu zauważyłyśmy, że dzieci w większym stopniu 
troszczą się o środowisko naturalne.

Materiały źródłowe:

o Strona internetowa www.kzg.pl w zakładce
o Materiały edukacyjne: plakat „Toaleta to nie śmietnik”,
o Kolorowanki: „Ania i Wiesio chronią przyrodę”, „Staś- ekologiczny detektyw”, „Henio i skarb 

czystej wody”, „Jaś – ekspert recyklingu”, 
o Broszury: „Ochrona wód”, „Wody powierzchniowe”, „Wody podziemne”,
o Cykl zeszytów ekologicznych pt. „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”, „O odpadach po 

nowemu”
o film animowany dot. projektu (www.kzg.pl -> zakładka „Multimedia”)
o Materiały edukacyjne Spółki PEWIK GDYNIA dostępne na www.pewik.gdynia.pl
o „Ratujmy Ziemię”- Wielka księga zabaw, Egmont 2019
o „Elementarz ekologiczny”, P. Wojtkowiak- Skóra, J. Jednoróg, Wilga 2017

http://www.pewik.gdynia.pl/

