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◼ Dyrektor placówki – mgr Barbara Smużyńska

◼ Koordynator projektu – mgr Agata Weiwer

◼ Grupy biorące udział w projekcie:

• Żabki – 3-latki – 27 osób

• Biedronki – 4-latki – 26 osób

• Misie – 5-latki – 26 osób

• Krasnale – 6-latki – 25 osób

◼ Łączna liczba dzieci - 104

Przedszkole nr 23 w Gdyni

ul. Sandomierska 3

81-508 Gdynia



Efekty realizowanych zadan

◼ 1. Edukacja dorosłych:

Rozdzielenie zadań w ramach 

współpracy między grupami, 

w celu realizacji projektu.

◼ Ekowywiadówka z rodzicami –

Zapoznanie rodziców z projektem, 

zaprezentowanie działań podjętych 

przez placówkę, które będą realizowane 

w przedszkolu, w ramach projektu, 

zachęcanie rodziców do czynnego udziału 

w projekcie oraz do współpracy.





Ekologiczny 

przemarsz 

nad Kaczą Rzeczkę.



◼ 2. Przedszkolny miesiąc 

ekologiczny pt.:

„Im mniej tym lepiej”



◼Prowadzenie zajęć 

z wykorzystaniem kolorowanki 

„Wojtek na zakupach”.

Omówienie z dziećmi, 

z każdej grupy zasad 

„świadomych zakupów”.

◼Prowadzenie tematycznych zajęć

Warsztatowych na terenie przedszkola

(gry i zabawy)





◼ Przedszkolny teatr 

ekologiczny pt.: „Kosz”.
Dzieci oglądając teatrzyk nauczyły się zasad 

i zachowań proekologicznych



◼ Przedszkolny turniej 

wiedzy ekologicznej w 

grupie 6- latków 

„Krasnale”.



3. Planuje, nie marnuje

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

◼ Sposoby na wartościowy posiłek i nie marnowanie jedzenia



◼ Segregacja odpadów i kompostowanie





◼ Obserwacje w terenie – obserwacje zieleni, wzrostu roślin.



4. Ekoprojektowanie

◼ „Zapobiegaj i 

ograniczaj – dobre 

praktyki” - nasz 

przedszkolny plakat 

(ekoprojektowanie w 

grupie „Misie”)





◼ Praca plastyczna wykonana 

przez dzieci 3-letnie (Żabki) 

zgodnie z zasadami upcyklingu



◼ Pokaz eko-mody z robotem edukacyjnym

projektowanie i wykonywanie 

ekologicznych kreakcji dla robota 

edukacyjnego Photon przez 

dzieci z grupy 4-latków (Biedronki). 

Zorganizowanie ekologicznego 

pokazu mody z Photonem





5. Jestesmy medialni

◼ „Informacje odnośnie 

zagadnień projektu na 

tablicy ogłoszeń oraz 

akcja ulotkowania/

plakatowania 

w przedszkolnym holu





◼ Informacje dotyczące tematu 

projektu na stronie 

internetowej przedszkola.



◼ Udostępnienie dzieciom, 

rozdanie do domów materiałów 

otrzymanych od KZG (komiksów, 

książeczek, kolorowanek)



6. Laboratorium edukacji ekologicznej
◼ Zajęcia eksperymentalne, 

doświadczalne, badawcze, 
gry i zabawy wykonane w 
każdej z grup, w naszym 
przedszkolu. 





7. Zadania wykonywane wspólnie z KZG 

„Dolina Redy i Chylonki”

◼ Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” –

zdobycie wyróżnienia w kategorii „przedszkola” przez Ole 

z „Biedronek”

◼ Zbiórka baterii

8. Uroczyste podsumowanie projektu na 

terenie przedszkola.



Podsumowanie i ocena projektu

Przedszkolaki bardzo chętnie angażowały się na każdym etapie zadań proponowanych 

przez KZG. Projekt uświadomił dzieciom czym jest środowisko naturalne i jak o nie dbać. 

Zdobyły i utrwaliły wiedzę taką jak zapobieganie powstawania odpadów czy recykling. 

Mamy nadzieję, że podejmowane zadania podniosły u dzieci i ich rodziców świadomość 

ekologiczną oraz zachęciły do postaw sprzyjających dbaniu o środowisko, a przede 

wszystkim zasadom świadomych zakupów i zdrowego odżywiania się.

Przy realizacji projektu wykorzystano materiały otrzymane od KZG, materiały własne oraz 

zasoby stron internetowych.


