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• Dyrektor: Annetta Benedyka

• Koordynator projektu: Jolanta 
Sass

• Grupa I „Krasnoludki”, Grupa II 
„Leśne Duszki, Grupa III „Elfy”

• Uczestnicy: 70 dzieci
uczęszczających do przedszkola



EDUKACJA DOROSŁYCH 

1.A Na początku każdego roku szkolnego podczas Rady Pedagogicznej 
omawiamy między innymi zagadnienia związane z naszą działalnością 
ekologiczną. W tym roku przystąpiliśmy do cenionego projektu - Lider Lokalnej 
Ekologii. Na radzie wyznaczono koordynatora projektu oraz rozdzielono 
zadania między grupami w celu jego realizacji. 



1.C Spotkanie z lokalną 
społecznością- ekologiczny 
przemarsz

• Z okazji Dnia Ziemi dzieci uczestniczyły w
ekologicznym przemarszu. Eko happening rozpoczęliśmy
od zawieszenia eko-plakatu dla Ziemi na budynku
przedszkola oraz wspólnego zaśpiewania piosenki
ekologicznej. Chcieliśmy, aby wszyscy nas usłyszeli.

• Efekt naszych działań to zwrócenie uwagi
przechodniów, sąsiadów przedszkola na zagadnienia
ekologiczne- dbanie o Ziemię oraz zaangażowanie
naszych przedszkolaków w akcje proekologiczną.

• Link do filmów: 
https://drive.google.com/drive/folders/1EHTpzTVDJTyGu
EC-rP7R0WQD9p6I3r0t?usp=sharing

• W ekologicznym przemarszu wzięło udział 46 dzieci
obecnych tego dnia w przedszkolu

https://drive.google.com/drive/folders/1EHTpzTVDJTyGuEC-rP7R0WQD9p6I3r0t?usp=sharing


„IM MNIEJ TYM LEPIEJ”- PRZEDSZKOLNY MIESIĄC 
EKOLOGICZNY-

• 2. A W grupach przedszkolnych przeprowadzono zajęcia z
omówieniem zasad „świadomych zakupów” z wykorzystaniem
kolorowanki „Wojtek na zakupach”. Dzieci doskonale bawiły się tworząc
swoje listy potrzebnych zakupów przed wyjściem na plażę; wykonując
zadania w książce. Grupa najstarsza stworzyła Kodeks dobrych
zakupów. Dzieci wspólnie tworzyły listę rzeczy, które są niezbędne
(zaspokajają podstawowe potrzeby), które są potrzebne (ale da się bez
nich przeżyć), a które są zbyteczną zachcianką. Oceniały, które
opakowania są najbardziej przyjazne środowisku oraz stworzyły eko-
torby.

• W zadaniu wzięły udział 3 grupy przedszkolne, 70 dzieci uczęszczających do przedszkola







2.D Gry i zabawy, Quiz ekologiczny
W każdej z grup podczas miesiąca ekologicznego zorganizowano gry i 
zabawy ekologiczne. Dzieci korzystając z różnych surowców wtórnych 
układały wieże, budowle, segregowały śmieci itd. Zebrane surowce 
służyły także jako liczmany w zadaniach matematycznych, słoiki stały się 
instrumentami muzycznymi.

Najstarsza grupa przeprowadziła quiz ekologiczny.





3. PLANUJĘ, 
NIE MARNUJĘ

3.C Segregacja odpadów i
kompostowanie- zasady
prawidłowego postępowania
z bioodpadami

Dzieci uczestniczyły w zabawach na 
temat segregacji odpadów. Wzięły 
również udział w spektaklu 
„Śmieciowisko” Teatru Qfer oraz 
zajęciach Ozoboty- przybliżające 
zagadnienie segregacji.





4. Ekoprojektowanie

4.B Prace plastyczne lub techniczne dotyczące zagadnienia projektu z
wykorzystaniem metod upcyklingu.

W tym roku przedszkolnym każda z grup tworzy prace plastyczne z
wykorzystaniem surowców wtórnych lub materiałów naturalnych.

W grupach przeprowadzono tygodniowy temat zajęć: „Jak dać
przedmiotom drugie życie?”

Dzieci dowiedziały się jak ponownie wykorzystywać materiały
papierowe/ plastikowe metalowe, szklane, jak zrobić zabawkę z
recyklingu oraz jak wykorzystywać materiały naturalne do tworzenia
dzieł sztuki.

















Odbyły się trzy eko-konkursy: Eko-ozdoba choinkowa, 
Powietrzem na szkle malowane oraz Eko- ozdoba 
wielkanocna (http://przedszkole14.gdynia.pl/konkursy)

• Rodzinny konkurs plastyczny eko-ozdoba choinkowa, Rodzinny 
konkurs plastyczny eko-ozdoba wielkanocna

http://przedszkole14.gdynia.pl/konkursy


Zewnętrzny Konkurs plastyczny „Powietrzem na szkle malowane”



4.C. EKO POKAZ MODY

• Każda z grup wspólnie stworzyła stroje z surowców wtórnych, które 
zostały zaprezentowane na pokazie.









5.Jesteśmy medialni

A. Informacja dotyczące zagadnień projektu umieszczono na tablicy 
ogłoszeń w szatni przedszkolnej

B. Przeprowadzono akcję ulotkową- rozdawano otrzymane ulotki.

C. Informacje dotyczące projektu zamieszczono na stronie 
internetowej przedszkola 



7. Zadania wykonywane wspólnie z KZG „Dolina 
Redy i Chylonki”

• Dzieci z najstarszej grupy wysłuchały opowiadania oraz 
przygotowały prace plastyczne pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci”. 
Wspólnie wytypowały 3 prace wysłane na konkurs.

• Wzięliśmy udział w konkursie pt. „Mała nakrętka duży problem”. 
Zebraliśmy 7 worków nakrętek. 



8. Odbyło się uroczyste podsumowanie 
projektu połączone z wręczeniem 
dyplomów i upominków dla dzieci 
zaangażowanych w realizację projektu.

Zaprosiliśmy również rodziny naszych 
przedszkolaków na festyn EKO-
Rodzina z okazji Międzynarodowego 
Dnia Rodziny podczas którego 
pokażemy wytwory prac dzieci oraz 
zaproponujemy eko zabawy: 
ekologiczny tor przeszkód, eko ścieżka 
sensoryczna, eko pokaz mody, eko
malowanie.

Celem jest pokazanie rezultatów prac 
dzieci oraz zwrócenie uwagi na 
dbanie o środowisko. 



PODSUMOWANIE

• W projekcie Lider Lokalnej Ekologii brały udział dzieci ze wszystkich grup

• Zarówno dzieci jak i nauczyciele chętnie przystępowali i realizowali 
tematy zgodnie z zakresem projektu 

• Dzieci wykazywały dużą aktywność, także w zabawie swobodnej
zaczęły być bardziej twórcze- tworzyć coś z niczego- maski, produkty
spożywcze do zabawy w sklep itd. 

• Zaproponowane w projekcie zadania były dobrą zabawą oraz 
jednocześnie przybliżały dzieciom podstawowe zasady ochrony 
środowiska naturalnego, wiedzę o segregacji odpadów

• Udział w projekcie wzmocnił edukację ekologiczną w naszym 
przedszkolu. U dzieci i nauczycieli rozwinął  postawy odpowiedzialności 
za środowisko naturalne.



Materiały źródłowe

Podczas realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii wykorzystano następujące 
materiały:

- plakaty, ulotki, kolorowanki, materiały informacyjne i edukacyjne 
dostarczone przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”

- materiały edukacyjne, plansze, ilustracje, odpady - z zasobów 
przedszkola oraz od rodziców

- informacje z zasobów internetu.


