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Grupy realizujące projekt:

"Wiewiórki" , "Przyjaciele Kubusia 

Puchatka" , "Mądre sowy" ,"Smerfy", 

"Pszczółki" , "Jeżyki". (łącznie około 150 

dzieci)



Omówienie efektów

zrealizowanych zadań

wraz z dokumentacją

zdjęciową



Konkurs pt. "Ekspert E.E , 

czyli w trosce o 

środowisko"

• Dnia 21 stycznia 2022 roku w 

placówce "Janowiaczek" odbyła się 

zbiórka elektroodpadów od godziny 

7:00 do 9:00. Dzieci wraz z rodzicami 

mogli dostarczać zużyte sprzęty 

elektroniczne z gospodarstwa 

domowego.





Konkurs plastyczny pt. :

"Małe dzieci , nie chcą 

śmieci"

W marcu odbył się konkurs plastyczny, 

a w pracę zaangażowało się 6 grup z 

placówki. Każda grupa została 

zapoznana z bajką pt. "Wielka podróż 

Sebka i Zuzi – Rycerski pojedynek". Po 

przeczytaniu, dzieci dowolną techniką 

wykonały pracę adekwatną do treści.





W ciągu roku przedszkolnego zrealizowano zbiórkę baterii 

oraz nakrętek plastikowych pod hasłem "Mała nakrętka 

duży problem". Dzieci systematycznie przynosiły do 

swoich grup korki oraz baterie. Łącznie zebrano dziewięć 

worków, które zostały przekazane do KZG.



Zadania wykonane w ramach

projektu "Lider lokalnej

ekologii"

Temat: "Im mniej tym lepiej"

I.  Edukacja dorosłych

• W październiku odbyła się rada pedagogiczna z 

nauczycielami poświęcona tematyce dbania o 

ekologię. Zadania zostały rozdzielone między

grupami w celu real izacji projektu.

• W tym samym miesiącu zostało zorganizowane

spotkanie z radą rodziców. Zachęcal iśmy do 

wsparcia i zaangażowania się w projekt

edukacyjny.

• Grupa "Wiewiórki" wzięła również udział w 

przemarszu ekologicznym mającym na celu

propagowanie tematyki dbania o środowisko.





II. "Im mniej tym lepiej" -

przedszkolny miesiąc ekologiczny

A. 

Dnia 4 kwietnia w grupie "Przyjaciele 

Kubusia Puchatka" odbyły się zajęcia, 

podczas których zostały omówione zasady 

"świadomych zakupów". Dzieci przedstawiły 

swoje pomysły na ekologiczne kupowanie 

m.in. wybieranie prostych opakowań, 

najlepiej szklanych lub papierowych, 

używanie toreb wielokrotnego użytku, 

wybieranie się na zakupy z l istą produktów. 

Swoje wnioski dzieci oparły przy pomocy 

kolorowanki "Wojtek na zakupach".



B. 

W dniu 4 kwietnia grupa "Jeżyki" zorganizowała zajęcia warsztatowe, 

dotyczące ograniczenia odpadów przy pakowaniu drugiego śniadania. Dzieci wraz 

z paniami przygotowały zabawę w sklepik, gdzie porównywały do siebie różne 

opakowania spożywcze.



C. Dnia 1 kwietnia grupa "Mądre 

sowy" przygotowała przedstawienie 

ekologiczne dotyczące: 

- segregacji śmieci,

- dbania o roślinność,

- odpowiedzialnego zachowania 

w lesie.

Mali aktorzy spisali się na medal, a 

co najważniejsze - przekazali swoim 

kolegom i koleżankom ogrom wiedzy.



18 marca grupa "Wiewiórki" wzięła 

udział w quizie ekologicznym jako 

podsumowanie tygodniowego tematu o 

środowisku naturalnym. Dzieci same 

wykonały kartki z odpowiedzią A B C .

Przykładowe pytanie zadane dzieciom:

- Co to jest smog?

A. To taka rasa smoka.

B. To dym z komina.

C. To mgła z dymem i spalinami.





III. "Planuję, nie marnuję" -

sposoby na zapobieganie 

marnowania jedzenia.

A. Grupa "Mądre Sowy" bardzo lubi 

dbać o środowisko i wie o tym prawie 

wszystko. Na zajęcia zostały omówione 

sposoby na niemarnowanie produktów 

oraz żywności. Przedszkolaki z 

zainteresowaniem słuchali prezentacji i 

świetnie się bawili przy zabawach 

interaktywnych.





B. Grupa "Wiewiórki"

wykorzystała domowe 

produkty spożywcze 

sporządzając posiłek dla 

rodziny na bazie tego co już 

mieli w lodówce. Współpraca z 

rodzicami przebiegła bardzo 

dobrze; dzieci wraz z 

opiekunami dziękowali za 

świetną zabawę i pomysł na 

kreatywne spędzanie czasu w 

kuchni.







C. W dniu 18 marca dzieci z grupy 

"Pszczółki" uczestniczyły w zajęciach na 

temat segregacji odpadów i kompostowania. 

Przedszkolaki dowiedziały się dlaczego 

segregacja śmieci jest tak ważna, co dzieje się 

z odpadami, jak można je wykorzystać oraz co 

oznacza słowo "recykling". Zaprezentowany 

został fi lm edukacyjny o zasadach 

prawidłowego selekcjonowania śmieci. Potem 

przyszedł czas na działania praktyczne. Dzieci 

świetnie poradziły sobie z segregacją, 

wrzucając śmieci do pojemników z 

odpowiednim kolorem. "Pszczółki" zdobyły 

praktyczną wiedzę na temat selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych.





4. Ekoprojektowanie

Grupa "Mądre Sowy" - realizowała punkt 

dotyczący ekoprojektowania . Dzieci 

wraz z Paniami z grupy stworzyły swój 

własny plakat , dotyczący dbania o 

ziemię.





Upcykling

Grupa" Przyjaciele Kubusia 

Puchatka " w marcu zreal izowała 

zadanie dotyczące upcyklingu . W 

ramach współpracy z Rodzicami 

stworzyl i  różne rzeczy dotyczące 

wtórnego wykorzystania śmieci.



Ekologiczny pokaz 

mody

Dnia 22 marca odbył  s ię  w przedszkolu ekologiczny 

pokaz mody. Dziec i  prezentowały s troje, które zostały 

wykonane z różnorodnych materia łów przeznaczonych do 

recykl ingu np.:

- kartony,

- worki ,

- gazety,

- fo l ie  spożywcze,

- nakrętki  i tp.

Małe  ekomodelk i i  ekomodele prezentowal i  na 

przedszkolnym wybiegu swoje ekokreacje. Na pokazie 

można było zobaczyć  m.in. s trój ekologiczny kowbojsk i, 

wieczorowo-wizytowy, balowy, bajkowy, ekorobota, a  

nawet suknię ś lubną wykonaną z woreczków fo l iowych. 

C iekawymi dodatkami były nakryc ia głowy, b iżuteria i  buty 

z surowców wtórnych. Dziec i  udowodni ły, że moda i  

ekologia mogą iść  w parze. Zaprezentowały wspania łe, 

pomys łowe s troje i  doskonale sprawdzi ły s ię  w rolach 

modelek i  model i. Na zakończenie została zaśpiewana 

p iosenka ekologiczna pt. "Świat w naszych rękach". To 

była świetna zabawa.





5. Jesteśmy medialni

A. Informacje dotyczące 

zagadnień projektu na tablicy 

ogłoszeń.



2 marca grupa "Wiewiórki" otrzymała 

broszury dotyczące ekologicznych postaw w życiu 

codziennym. Przedszkolaki wraz z nauczycielem 

czytal i  informacje zawarte na ulotkach, a 

następnie krótko wyrażal i  swoje zdanie na temat 

ekożycia. Po wspólnej dyskusj i  dziec i zabierały 

broszury do domów.



C. Na s tronie przedszkola "Janowiaczek" została umieszczona 

informacja dotycząca projektu "L ider Lokalnej Ekologi i".

Home ::  Janowiaczek - Przedszkole Rumia

Dnia 31.09.2021 nasze przedszkole przystąpi ło do projektu 

Aktywnej Ekologi i  z terenu dzia łania Komunalnego Związku Gmin 

"Dol ina Redy i  Chylonki".

Od l i s topada do końca marca real izowane były i  będą zadania 

dotyczące ekologi i:

- Konkurs  p lastyczny "Małe  dziec i  n ie chcą śmiec i";

- Zbiórka nakrętek p last ikowych;

- Zbiórka bateri i  i  akumulatorów przenośnych;

- Zbiórka e lektroodpadów- luty;

- Zadania do wykonania w ramach projektu "Lider Lokalnej Ekologi i".

https://janowiaczek.pl/


Laboratorium 

Edukacji 

Ekologicznej

W ramach zajęć  o kosmos ie i  układzie 

s łonecznym, dziec i  z grupy "Smerfy" poznały 

podstawowe pojęc ia dotyczące przestrzeni  

kosmicznej. Dziec i  dowiedzia ły s ię  także, że 

jednym ze sposobów dbania o naszą p lanetę -

Ziemię - jest  ograniczanie i lośc i  śmiec i. W 

tym ce lu do wykonania pracy p lastycznej, 

dziec i  użyły już wykorzystane wcześniej 

koszulk i  na dokumenty, na których 

namalowały farbami to, co kojarzy im s ię  z 

kosmosem. W ten sposób dziec i  wykonały n ie 

tylko oryginalną pracę, a le także nauczyły s ię  

dawać nowe życ ie s tarym przedmiotom.



Zadania wykonywane 

wspólnie z KZG "Dolina 

Redy i Chylonki"

- Konkurs plastyczny pt. "Małe dzieci 

nie chcą śmieci"

- Konkurs pt. "Mała nakrętka duży 

problem"

- Konkurs pt. "Ekspert E.E. czyli w 

trosce o środowisko".



Uroczyste 

podsumowanie 

projektu - wręczenie 

upominków





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


