
„Im mniej, tym lepiej”
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Edukacja dorosłych

Opracowanie z Radą Pedagogiczną harmonogramu działań ekologicznych          

w roku szkolnym 2021/2022 w poszczególnych grupach – omówienie sposobu 

realizacji projektu, tematyki, propozycji działań; rozdzielenie zadań.



Zebranie z rodzicami – przedstawienie założeń projektu 

„Im mniej, tym lepiej” 

Na wrześniowym spotkaniu z rodzicami przedstawiono tematykę projektu, 

cele oraz działania, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym; 

zachęcanie rodziców do udziału w projekcie, zaangażowania oraz 

współpracy.

Protokół zebrania z rodzicami



Ekologiczny przemarsz 

Wraz z powitaniem wiosny nasze przedszkolaki wzięły udział w Eko 

Marszu. Razem z innymi uczestnikami marszu, dzieci pragnęły 

zaznaczyć swoją troskę o stan obecny i przyszłość naszej planety. 

Barwny korowód udał się ulicami naszego osiedla. Dzieci z wesołym 

śpiewem, instrumentami, zwracały uwagę przechodniów. Na ulicach 

prezentowały transparenty z hasłami nawołującymi o dbałość 

środowiska i klimat. Przedszkolaki spotkały się z uczniami ze Szkoły 
Podstawowej nr 35 w Gdyni.



Ekologiczny przemarsz



„Im mniej, tym lepiej”- przedszkolny miesiąc ekologiczny

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć już          

od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe 

życie. Wszyscy zauważamy znaczne przyspieszenie degradacji środowiska, 

jakie nastąpiło w ostatnich latach. Problematyka ekologiczna wymaga 

podjęcia pilnych środków zaradczych, jak również niezbędne jest dokonywanie 

zmian w ludzkiej świadomości – wiedzą o tym również nasi wychowankowie.

Przedszkolny miesiąc ekologiczny to realizacja tematów związanych min.         

ze świadomym kupowaniem, wybieraniem produktów przyjaznych środowisku, 

ograniczaniem ilości odpadów, ale także oszczędzaniu wody, energii.



„Na zakupach” – omówienie zasad świadomych zakupów

Głównym celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że nasze codzienne 

zakupy mają wpływ na środowisko i są pierwszym krokiem w ograniczaniu 

odpadów komunalnych. Dzieci dowiedziały się jak dokonywać świadomych 

wyborów robiąc zakupy, w jaki sposób zmniejszać ilość opakowań, jaki cel 

ma reklama produktu oraz jakie wybierać torby, aby przyczynić                   

się do ochrony środowiska naturalnego. 



Realizacja działań:
✓ „Gdzie to kupisz?” – zabawa dydaktyczna; przyporządkowywanie danych 

produktów do właściwych sklepów;

✓ „Zbierz jak najwięcej” – gra zręcznościowo – zwinnościowa; zbieranie 

żetonów, przeliczanie;

✓ Międzynarodowy Dzień Bez Zakupów – przybliżenie idei dnia; wspólne 

spędzanie czasu z rodziną – spacery, wyjścia do teatru, wspólne spędzanie 

czasu zamiast spędzać go na zakupach, w galerii;

✓ Dzień bez toreb foliowych – torby, siatki, czy reklamówki – burza 

mózgów;

✓ „Moja eko – torba” – dzieci projektują swoją ekologiczną torbę na 

zakupy;

✓ W sklepie – spacer do pobliskiego sklepu, piekarni;

✓ Urządzenie kącika sklepowego w sali; wyposażenie kącika w opakowania 

po produktach;

✓ „Świadome zakupy” – rozmowa kierowana na co należy zwrócić uwagę, 

robiąc zakupy – wybieramy produkty mniej opakowane, kupujemy owoce, 

warzywa „na wagę”, bez zbędnych opakowań foliowych, 



wybieramy szklane butelki zamiast plastikowych, zawsze używamy toreb 

wielorazowego użytku, nie sugerujemy się reklamą.

✓ przeprowadzenie zajęć z kolorowanką „Wojtek na zakupach”

Efekty:

✓ kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci;

✓ poznanie idei Dnia Bez Zakupów;

✓ zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas zakupów;

✓ wdrażanie do świadomego kupowania produktów, wybieranie produktów 

przyjaznych środowisku, używanie toreb wielorazowego użytku;

✓ zachęcanie do kupowania na lokalnych bazarkach;

✓ wzbogacenie słownictwa związanego ze sklepem



„Na zakupach”- omówienie zasad świadomych zakupów

Grupa IV – Marynarze



„Na zakupach” -omówienie zasad świadomych zakupów

Grupa II – Rybki



Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem kolorowanki „Wojtek 

na zakupach”



Tematyczne zajęcia warsztatowe – zabawy w sklepik

Gr. II – Rybki, Gr. VI - Żeglarze



Tematyczne zajęcia warsztatowe – zabawy w sklepik
Grupa IV – Marynarze



Tematyczne zajęcia warsztatowe – zabawy w sklepik
Grupa IV – Marynarze



Spacer do pobliskiej piekarni



Poznajemy eko – znaki

Realizując tematykę świadomych zakupów, starliśmy się przybliżyć dzieciom 

wiedzę dotyczącą odczytywanie etykiet na opakowaniach produktów               

za pomocą symboli ekologicznych, tzw. eko - znaków. 

Efekty:

✓ dziecko prawidłowo rozpoznaje podstawowe znaki ekologiczne;

✓ ćwiczy samodzielność odczytywania znaków na określonych produktach;

✓ rozumie pojęcie symbol;

✓ zna wpływ codziennych wyborów konsumenckich na stan środowiska;

✓ przy wyborze produktów uwzględnia symbole ekologiczne



Poznajemy eko – znaki



”Jak ograniczać odpady przy pakowaniu śniadania?” –

porównywanie różnych opakowań

Grupa Marynarzy odbyła zajęcia warsztatowe dotyczące pakowaniu żywności/ 

śniadania. Dzieci zapoznały różne rodzaje opakowań: folię spożywczą, papierowe 

torebki, folię aluminiową, papier do żywności, czy pojemniki wielorazowego użytku. 

Wspólnie starały się wybrać opakowanie sprzyjające środowisku.



”Jak ograniczać odpady przy pakowaniu śniadania?” –

porównywanie różnych opakowań



Przedszkolne przedstawienie ekologiczne
”Dzień Ziemi”

Grupa starszaków miała przyjemność wystąpić przed niezwykle 

spostrzegawczą publicznością. Przedstawienie oglądały dzieci z pozostałych 

grup naszego przedszkola. Przedszkolaki opowiedziały dzieciom historię          

o tym, jak ludzie zaśmiecają naszą Planetę i wzywały do tego, aby każdy 

człowiek zatroszczył się o środowisko, w którym żyje.

Efekty:

✓ miłe spędzenie czasu w połączeniu z ekologicznymi aspektami

artystycznymi;

✓ rozbudzenie artystycznej wrażliwości dzieci; pokazanie możliwości

połączenia ekologii i sztuki



Przedszkolne przedstawienie ekologiczne
”Dzień Ziemi”



Quiz ekologiczny – gry i zabawy

Podsumowaniem naszych działań oraz doskonałym sposobem                       

na powtórzenie i utrwalenie wiadomości był udział dzieci w 

zorganizowanym quizie ekologicznym. Przygotowane zadania były bardzo 

różnorodne. Zawodnicy rozwiązywali zagadki słuchowe, słowne, 

segregowali odpady    do odpowiednich pojemników, dokonywali wyboru 

podczas ekologicznych zakupów.

Efekty:

✓ utrwalenie wiadomości na temat ochrony środowiska, segregacji 

odpadów, ekologicznych zakupów;

✓ wzrost świadomości ekologicznej dzieci;

✓ możliwość zaprezentowania swojej wiedzy;

✓ współpraca w zespole – odczuwanie radości ze wspólnego sukcesu



Quiz ekologiczny – gry i zabawy



Quiz ekologiczny – gry i zabawy



„Im mniej, tym lepiej” - przedszkolny miesiąc ekologiczny c.d

W zakresie tematyki projektu i miesiąca ekologicznego zorganizowano także 

zajęcia dotyczące oszczędzania energii, wody, czy używania toreb 

ekologicznych.



Dzień oszczędzania energii elektrycznej

Utrwalenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania 

oraz sposobów oszczędzania – zajęcia te stały się nieodzownym elementem 

tematyki projektu „Im mniej, tym lepiej”.

Głównym celem zajęć było wyjaśnienie, czym jest energia elektryczna i skąd 

ją czerpiemy. Dzieci dowiedziały się, jakie są najważniejsze źródła energii 

przyjazne środowisku i klimatowi,  jakie konsekwencje dla przyrody              

ma zużycie paliw, a także poznały praktyczne sposoby oszczędzania energii 

elektrycznej.



Realizacja działań:
✓ Recytacja wiersza „Król i jego elektryczni słudzy”;

✓ „Wiemy, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych” –

pogadanka;

✓ „Co to jest prąd?” – burza mózgów; utrwalenie wiadomości na temat 

pochodzenia prądu i jego wykorzystania;

✓ „Prąd” – zabawa orientacyjno – porządkowa;

✓ „Skąd ten prąd?” – prezentacja multimedialna; omówienie źródeł 

energii, zapoznanie z pojęciem „kolektor słoneczny”, „elektrownia 

słoneczna”;

✓ Omówienie procesu produkcji prądu i ciepła dla miasta;

✓ „Czy dym jest brudny” – zabawa badawcza;

✓ „Schowaj się przed kwaśnym deszczem” - zabawa ruchowo –

orientacyjna;

✓ „Co możemy zrobić, aby elektrowni nie spalały dużej ilości spalin?” –

burza mózgów;

✓ „Jak możemy oszczędzać energię” – wykonanie plakatu



Dzień oszczędzania energii elektrycznej



Dzień oszczędzania energii elektrycznej



Światowy Dzień Wody
Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym ich 

świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące 

niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia          

i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach 

dydaktycznych, muzycznych, czy słuchowych. Ćwiczyły umiejętność 

wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych: jaka jest woda, co pływa,          

a co tonie? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne 

dźwięki. Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym 

źródłem życia i należy o nią dbać więc NIE MARNUJMY WODY!



Światowy Dzień Wody

Realizacja działań:

✓ Rozmowa połączona z obserwacją globusa i mapy świata;

✓ „Odgłosy wody” – zabawa słuchowa; stukanie kropel wody, przelewanie 

itp.

✓ Wyszukiwanie obrazków, gdzie występuje woda; ustalenie roli 

przedmiotów i zjawisk;

✓ Oglądanie, wąchanie, smakowanie i dotykanie wody; określanie jej 

właściwości: koloru, smaku, zapachu;

✓ „Gdzie mieszka woda i do czego służy?” – prezentacja multimedialna;

✓ „Jak oszczędzać wodę” – zaprojektowanie plakatu zachęcającego do 

oszczędzania wody;

✓ „Kropelki łączcie się” – zabawa ruchowo – dydaktyczna;

✓ „Do czego potrzebna jest woda? – burza mózgów; rozmowa w oparciu o 

ilustracje;

✓ Eksperymentowanie: zabawy badawcze z wodą



Światowy Dzień Wody
Grupa I – Delfinki, grupa II - Rybki



Światowy Dzień Wody
Grupa IV – Marynarze



Międzynarodowy Dzień Słońca
Realizacja działań:

✓ czym jest słońce, i gdzie się znajduje; prezentacja multimedialna;

✓ co by było, gdyby słońca nie było? – burza mózgów;

✓ mój cień – zabawy badawcze z cieniem;

✓ energia ze słońca – pokaz zabawek, światełek ładowanych przez promienie słoneczne;

✓ zapoznanie z rolą słońca w życiu człowieka; poszerzenie wiedzy na temat energii cieplnej 

słońca i możliwości wykorzystania jej jako naturalne źródło energii;

✓ „Słońce i deszcz” – zabawy z chustą animacyjną.

Efekty:

✓ Upowszechnianie wiedzy na temat Słońca oraz jego wpływu na Ziemię’

✓ Poznanie roli Słońca w życiu człowieka, roślin i zwierząt



Międzynarodowy Dzień Słońca



Dzień bez toreb foliowych

Foliowe opakowania zwłaszcza reklamówki na zakupy, kończą zwykle jako 

odpady. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem jest korzystanie             

z toreb wielorazowego użytku – bawełnianych lub lnianych, co sprzyja 

środowisku, ale również oszczędnościom. Stosowanie toreb wielorazowego 

użytku pozwala zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska. Po 

wysłuchaniu pogadanki na temat używania toreb plastikowych i ich 

konsekwencjach, dzieci ochoczo zabrały się za przygotowanie własnej 

torby na zakupy – tym razem papierowej!

Efekty:

✓ dziecko ma świadomość, jakie konsekwencje dla środowiska ma 

używanie toreb jednorazowych, plastikowych;

✓ Rozwija wyobraźnię, tworząc własną torbę na zakupy.



Dzień Bez toreb foliowych – projektowanie torby na zakupy



Sprzątanie Świata

Udział naszych przedszkolaków w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni        

się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku 

dbałości o nie.

Efekty:

✓ Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanych 

zanieczyszczeniem i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego;

✓ Zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego, a nas na środowisko przyrodnicze 

poprzez unikanie tworzenia odpadów i selektywną zbiórkę odpadów;

✓ Podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska;

✓ Zwrócenie uwagi na sprawy szanowania otoczenia, w którym przebywamy.



Sprzątanie świata
Grupa II Rybki, grupa IV Marynarze



Święto Drzewa
Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Dzień Drzewa, który jest elementem 

edukacji ekologicznej. W naszym przedszkolu tego dnia odbyły się zajęcia związane           

z tematyką drzew, dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, 

zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa.

Realizacja działań:

✓ Burza mózgów: jakie korzyści dają nam drzewa? Co możemy zrobić dla ochrony 

drzew;

✓ Czy znasz drzewa? – dopasowywanie liści i nasion do drzew;

✓ „O bukowym zmartwieniu” – historyjka obrazkowa;

✓ Jak powstaje papier?” – zwrócenie uwagi na konieczność zbiórki makulatury w 

celu oszczędzania drzew;

✓ Jakie jest drzewo? – zabawa badawcza w ogrodzie;

✓ „Przytul się do drzewa” – zabawa orientacyjno – porządkowa;

✓ „Nasze drzewko” – sadzenie drzewka wiśni w ogródku przedszkolnym;

✓ „Po co sadzimy drzewa?” - rozmowa kierowana;

✓ Praca plastyczna „Drzewa”



Efekty:

✓ Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska; sadzenie nowych drzew;

✓ Zbiórka makulatury;

✓ Zapoznanie z budową oraz znaczeniem drzew w przyrodzie;

✓ Kształtowanie postaw proekologicznych.



Święto Drzewa w przedszkolu



Święto Drzewa



Ścieżka sensoryczna z materiału przyrodniczego

Rozwój sensoryczny jest bardzo ważny dla dzieci. Pozwala odczuć, porządkować, składać w jedną 

spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce odbierane przez zmysły z otaczającego nas 

świata.

Nasze przedszkolaki bardzo lubią jesień. Dlatego zrobiliśmy jesienną ścieżkę sensoryczną. 

Wykorzystaliśmy szyszki, patyki, kukurydzę, kasztany i liście.



Wymiana książek, puzzli i gier

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy akcję wymiany książek dla dorosłych             

i dzieci, a także wymianę puzzli, gier, układanek. Wymiana odbywała                     

się w proporcji 1:1 i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgodnie z tematyką 

projektu „Im mniej, tym lepiej”, głównym celem akcji było zmniejszenie ilości 

śmieci poprzez ponowne ich wykorzystanie przez następnych użytkowników.

Efekty:

✓ dbanie o środowisko w myśl zasady recyklingu;

✓ ograniczenie ilości odpadów na wysypiskach;

✓ miejsce zbędnych rzeczy zastępują takie, które będą przez nas używane.



Wymiana książek



Wymiana gier, puzzli, układanek



Kąciki przyrody oraz uprawy ekologiczne

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego,                  

by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie za sobą budząca             

się do życia przyroda. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki 

przyrody. Dzieci same zajęły się hodowlą grochu, cebuli, fasoli.



„Planuję, nie marnuję” – sposoby na zapobieganie marnowaniu 

żywności
Marnowanie żywności to problem, z którym zmaga się cały świat. Celem zajęć było 

przybliżenie wychowankom problemu marnowania żywności, sposobów                         

na zapobieganie mu we własnym domu oraz uświadomienie im, że mają wpływ              

na niemarnowanie żywności.

Efekty:
✓ poznanie przez dzieci skali, przyczyn i skutków marnowania żywności w Polsce i na świecie;

✓ szukanie rozwiązań nad możliwymi rozwiązaniami problemu marnowania żywności;

✓ rozumienie pojęcia „odpowiedzialna konsumpcja”.



„Planuję – nie marnuję” – realizacja działań

1. „Co to jest żywność? – pogadanka; podział produktów na zdrowe i niezdrowe;

2. Co to jest zmarnowana żywność? – burza mózgów;

3. Przyczyny marnowania żywności na świecie i w Polsce;

4. Etapy marnowania żywności – prezentacja multimedialna:

• Co najczęściej marnujemy (pieczywo, owoce, warzywa, wędliny, ziemniaki, sery)

• Jak rozwiązać problem marnowania żywności oraz jak postępować z bioodpadami –

burza mózgów

5. Jak przechowywać produkty żywnościowe – pomysły



„Od dzisiaj każdy przedszkolak wie, że jedzenia nie marnuje się”



„Od dzisiaj każdy przedszkolak wie, że jedzenia nie marnuje się”



Jak przechowywać jedzenie w lodówce, aby się nie marnowało?



Sposoby na wartościowy posiłek i niemarnowanie jedzenia –

współpraca z rodzicami

Nauka niemarnowania jedzenia powinna obejmować edukację dzieci w zakresie 

właściwego planowania i prawidłowego przechowywania żywności oraz sposobów 

na wykorzystanie pozostałych po posiłkach składników. Realizując tematykę 

dotyczącą marnowania żywności zaprosiliśmy do współpracy rodziców, aby 

wspólnie przygotowali posiłek na bazie tego, co już jest w lodówce.

Efekty:

✓ wspólne spędzenie czasu z rodzicem; zwrócenie uwagi na problem wyrzucania i 

marnowania żywości;

✓ pokazanie alternatyw dla wykorzystania resztek po posiłkach



Sposoby na wartościowy posiłek i niemarnowanie jedzenia – współpraca z rodzicami



Segregacja odpadów i kompostowanie

W przedszkolu odbyły się zajęcia, których głównym celem było zachęcanie dzieci do segregowania śmieci 

oraz dbania o otaczający świat. Dzieci rozpoznawały materiały z których wykonane były odpady,                 

a następnie segregowały je do odpowiednich pojemników (makulatura, szkło, plastik). Przedszkolaki 

świetnie współpracowały i z wielkim zaangażowaniem oraz radością uczestniczyły w zabawach 

ekologicznych.

Efekty:

✓ poznanie zasad segregacji odpadów;

✓ zapoznanie z ideą recyklingu;

✓ dziecko zna kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników do segregacji 

odpadów;

✓ prawidłowo segreguje odpady;

✓ wie, jak można ponownie wykorzystać wybrane odpady powstające w 

gospodarstwie domowym;

✓ poznanie pojęcia „kompostowanie” i sposobów założenia przydomowego 

kompostownika



Segregacja odpadów i kompostowanie



Segregacja odpadów i kompostowanie



Ekoprojektowanie
„Zapobiegaj i ograniczaj – dobre praktyki”

Dzieci z wszystkich grup przedszkolnych opracowały zasady, jakimi należy        

się kierować w celu ochrony naszej Planety – dobre praktyki. Plakaty na stałe 

zagościły w naszych salach, aby codziennie przypominać nam, jak dbać              

o środowisko, w którym żyjemy.

Efekty:

✓ rozbudzanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska;

✓ uświadomienie dzieciom, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego 

człowieka;

✓ zapoznanie z ekologicznym sposobem życia;

✓ Kształtowanie wrażliwości dziecka na otaczające je środowisko



„Zapobiegaj i ograniczaj” - przygotowanie projektu plakatu               

i umieszczenie go w sali



Prace plastyczne z wykorzystaniem metod upcyklingu

Konkurs plastyczno – techniczny „Coś ciekawego z materiału 

odpadowego”

Przedmiotem konkursu było wykonanie ciekawego przedmiotu,                           

z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych (papieru, plastiku, 

tektury). Wykorzystać można było wszystko, co się znajdzie i co podpowie 

fantazja.

Efekty:

✓ pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii oraz

uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne;

✓ rozwijanie zainteresowań ekologicznych;

✓ rozbudzanie wyobraźni i fantazji



Wystawa prac z wykorzystaniem metod upcyklingu w ramach 

konkursu „Coś ciekawego z materiału odpadowego”



Konkurs plastyczny „Szanuję – nie marnuję”

Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który 

będzie zwracał uwagę na problem marnowania żywności. Dzieci z pomocą 

rodziców wykonali ciekawe plakaty; to kolejna propozycja, która spotkała             

się z dużym zainteresowaniem, choć zadanie było niełatwe.

Efekty:

✓ zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności;

✓ wskazywanie sposobów zapobiegania marnowaniu żywności;

✓ rozwijanie zainteresowań z zakresu ekologii;

✓ rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych



Konkurs plastyczny „Szanuję – nie marnuję”



Pokaz eko – mody

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy pokaz mody ekologicznej. Dzieci wraz           

z rodzicami wykonały eko-kreacje z różnorodnych materiałów przeznaczonych           

do recyklingu. Przedszkolaki udowodniły, że moda i ekologia mogą iść w parze. 

Dzieci zaprezentowały wspaniałe, pomysłowe stroje i doskonale sprawdziły              

się w rolach modeli i modelek.

Efekty:

✓ kształtowanie postaw proekologicznych;

✓ podnoszenie świadomości dzieci na temat segregacji odpadów i powtórnego ich

wykorzystania;

✓ Rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej



Pokaz eko mody -
udział wszystkich grup



Jesteśmy medialni
Informacje dotyczące zagadnień projektu na tablicy ogłoszeń

Zarówno na stronie internetowej przedszkola, jak i tablicy ogłoszeń przez 

cały okres realizacji projektu widniał plakat zawierający tematykę, cele 

oraz zakres projektu.



Akcja ulotkowa i plakatowa

Akcja ulotkowa jest najpopularniejszą formą przekazu treści ekologicznych 

– jest wsparciem przy wprowadzaniu konkretnych działań związanych               

z ochroną środowiska.

Na terenie placówki odbywały się cykliczne akcje ulotkowe dotyczące 

realizowanego projektu. Każdy wchodząc do naszego przedszkola miał 

możliwość skorzystania z akcji ulotkowej i był zachęcany przez dzieci zabrać 

folder do domu.

Efekty:

✓ utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami i ukierunkowanie ich stylu życia

na ochronę środowiska, a w szczególności na segregację odpadów;

✓ stała obecność ekologii w różnych aspektach codziennego życia;

✓ wykorzystanie materiałów KZG do zwiększenia zakresu wiedzy dorosłych

w aspekcie realizowanych tematów



Akcja ulotkowa i plakatowa na terenie placówki



Informacje dotyczące tematu projektu na stronie internetowej 

placówki i facebooku



Kącik ekologiczny – „Eko tablica”

Kącik ekologiczny na stałe zagościł na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

Zawierał artykuły i informacje o aktualnych działaniach podejmowanych        

w grupach oraz ciekawostki dotyczące realizowanych zadań w przedszkolu.

Efekty:

✓ rozszerzenie stałego kontaktu z rodzicami;

✓ promowanie właściwych postaw związanych z segregacją śmieci, ochrony 

wód, dokonywania właściwych wyborów podczas zakupów;

✓ przekazywanie nowych treści dotyczących ochrony środowiska;

✓ zachęcanie do podejmowania działań związanych z ekologią



Gazetka przedszkolna „Kącik ekologiczny”



Laboratorium edukacji ekologicznej

Zajęcia badawcze w grupie starszaków na bazie wydawnictwa Związku 

„Laboratorium edukacji ekologicznej”

„Jak przyspieszyć wzrost roślin?”

Efekty:

✓ prowadzenie prostych doświadczeń przyrodniczych i obserwacji;

✓ znajomość warunków wzrostu roślin;

✓ dbałość o zasadzone rośliny;



Laboratorium edukacji ekologicznej



Laboratorium edukacji ekologicznej – doświadczenia z wodą



Zadania wykonane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”

Placówka brała udział w konkursach organizowanych przez KZG:

A. Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci”

B. Konkurs „Mała nakrętka – duży problem”

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



Uroczyste podsumowanie projektu 

Wraz z ukończeniem projektu ekologicznego „Lider Lokalnej Ekologii”      

w naszym przedszkolu, podsumowaliśmy działania oraz wręczyliśmy 

uczestnikom małe upominki (materiały promocyjne Związku). Wszystkie 

proponowane przez nas działania edukacyjne dały dzieciom możliwość 

twórczego działania, pobudzały zainteresowania ekologiczne. Założone cele 

projektu zostały osiągnięte, a dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich 

proponowanych działaniach. 



Materiały źródłowe
1. „Edukacja przyrodniczo – ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym”, M. Parlak

2. „Edukacja ekologiczna w przedszkolu”, T. Parczewska

3. „Czy wiecie, jak pomóc planecie?”, O. Makowska, M. Młodnicka

4. „Edukacja ekologiczna w przedszkolu”, J. Pytlarczyk

5. „ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach”, Readers Digest

6. „Środowisko w wychowaniu przedszkolnym”, D., P. Chauvel

7. „Co to jest? Woda, Powietrze, Ziemia”, seria Egmont

8. „Jak chronić środowisko?” – program edukacyjny Bryza

9. „Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata?”, S. Elbanowska

10. „Ten piękny i tajemniczy świat”, T. Gałczyński

11. „Ekologia w przedszkolu”, G. Kutyłowska

12. „101 eksperymentów z wodą”, opracowanie zbiorowe

13. „Dlaczego mamy oszczędzać wodę?”, A. Szkoda, R. Żabiński

14. „Jestem eko, jestem trendy”, wydawnictwo MEN

15. Materiały KZG „Dolina Redy i Chylonki”


