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Formularz Z Realizacji Projektu



ZORGANIZOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
W  2021 r.

Na spotkaniu Rady 
Pedagogicznej został 
zaprezentowany temat projektu 
oraz zaplanowane zadania 
konieczne do jego zrealizowania.

Hasło przewodnie projektu oraz 
jego zadania wpisały się w temat 
rocznego planu przedszkola –
„My i ekologia, czyli przyroda 
wokół nas”.



Spotkanie z Rodzicami 

Rodzice Przedszkolaków zostali 
zapoznani z projektem „Lider 
Lokalnej Ekologii” i zachęceni do 
zaangażowania się w jego 
realizację.



„Im mniej, tym lepiej” - przedszkolny miesiąc 
ekologiczny 

„Na zakupach” – omówienie zasad „świadomych 
zakupów” i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem 
kolorowanki „Wojtek na zakupach”.

„Zabawa w sklepik” – dzieci wiedzą, że na 
zakupy zabieramy odpowiednią torbę.



„Im mniej, tym lepiej” - Konkurs ekologiczny

Najstarsze Przedszkolaki sprawdzają 
swoją  wiedzę podczas „Konkursu 
ekologicznego”.



Przedstawienie Ekologiczne

W marcu nasze przedszkole 
odwiedzili aktorzy z Teatru 
"Gargulec" ze spektaklem "Ratujmy 
las".

Dzieci z kółka teatralnego naszego 
przedszkola szykują niespodziankę 
dla swoich koleżanek i kolegów. 
Przygotowują spektakl pt. 
„Ratujemy Ziemię”.

Role zostały przydzielone, trwają 
próby, które są jednocześnie okazją 
do  zabawy dla młodych aktorów 
oraz wdrażają dzieci w zagadnienia 
ochrony przyrody. Wszystko pod 
okiem pań Soni i Patrycji. 



„Planuję, nie marnuję” – sposoby na 
zapobieganie marnowaniu żywości

Najstarsza grupa 
Przedszkolaków odbyła zajęcia 
poświęcone tematowi :„Od 
dzisiaj każdy przedszkolak wie, 
że jedzenia nie marnuje się”.

Dzieci zainspirowane książką pt. 
„ Przygody Fenka. Szacunek” 
Patrycji Goduli,  zostały 
uwrażliwione na problem na 
problem marnowania żywności. 



„Planuję, nie marnuję” – sposoby na 
zapobieganie marnowaniu żywości

Dobrym sposobem na 
wartościowy posiłek
i niemarnowanie jedzenia 
okazało się dla Przedszkolaków 
samodzielne przygotowanie 
kanapek. 

Dzieci kroiły warzywa 
i komponowały kanapki według 
swoich upodobań. 



„Planuję, nie marnuję” – sposoby na 
zapobieganie marnowaniu żywości

Dzieci nauczyły się, jak
z owoców przygotować 
pyszny sok owocowy.



Jak segregować śmieci ?

Najmłodsza grupa 3 i 4 
latków już też wie, że 
śmieci trzeba 
segregować .



Jak segregować śmieci?

Zajęcia w grupie IV „Misie” na 
temat segregacji odpadów.



Ekoprojektowanie

„Zapobiegaj i ograniczaj – dobre 
praktyki” – przygotowanie wspólnie 
przez dzieci z grupy VI projektu 
plakatu i wywieszenie efektu swojej 
pracy na korytarzu przedszkola.



Ekoprojketowanie

„Zapobiegaj i ograniczaj – dobre 
praktyki” – projekt plakatu 
przygotowany przez  IV grupę
(5 latków).



Prace plastyczne i techniczne z 
wykorzystaniem metod upcyklingu

„Wiosenne kury” – praca 
plastyczna z 
wykorzystaniem starych 
gazet.



Prace plastyczne z wykorzystaniem metod 
upcyklingu

Segregacja – to dla nas 
ważny temat.

Dzieci z grupy III ćwiczyły
z wykorzystaniem starych 
gazet.



Prace plastyczne i techniczne
z wykorzystaniem metod upcyklingu

„Zajączki”wykonane
przez dzieci ze 
skarpetek.



Prace plastyczne i techniczne z 
wykorzystaniem metod  upcyklingu

„Pacynki” do zabawy ze 
startych rękawiczek, które 
nie miały już swojej pary.



Prace techniczne z wykorzystaniem metod 
upcyklingu

„Kolorowe rybki”-
zabawki przygotowane 
przez dzieci z 
plastikowych butelek.



„Pokaz eko - mody”

To był bardzo kolorowy 
i radosny pokaz
eko – strojów,
zaprezentowanych przez 
dzieci z różnych grup 
wiekowych.



EKO-MODA



Jesteśmy medialni

Informacje dotyczące 
zagadnień projektu na 
tablicy ogłoszeń



Jesteśmy medialni

Akcja ulotkowo –
plakatowa w naszym 
przedszkolu.



Jesteśmy medialni

Informacje wraz z plakatem, 
dotyczącym realizacji projektu 
i zachęcającym wszystkich do 
wprowadzenia kilku prostych 
ekologicznych zasad,  które 
poznały już Przedszkolaki, 
znalazły się tablicy 
informacyjnej oraz na stronie 
internetowej Przedszkola.



Konkurs: „EKO-STWORY”. Zadanie własne

W przedszkolu odbył się konkurs 
dla dzieci i rodziców pt. 
„Eko-Stwory”.

Zadanie polegało na stworzeniu 
pracy plastyczno-konstrukcyjnej 
z surowców wtórnych.



Laboratorium Edukacji Ekologicznej

Przedszkolaki  grupy VI 
przygotowały bio nawzóz do 
podlewania swoich roślin 
w przedszkolnej sali. Nawóz 
powstał ze skórek bananów 
i gorącej wody.

Znalazł zastosowanie, 
ponieważ dzieci zasadziły
i wysiały rośliny, którymi
z dużym zaangażowaniem się 
zajmują. 

Obserwacja samodzielnie 
wysianych roślin okazała się dla 
dzieci wielką radością. 
Przedszkolaki sprawdzały, czy 
nawóz wpłynie na wzrost
i wygląd roślin.



Zadanie wykonywane wspólnie z KZG „Dolina 
Redy i Chylonki”

Przedszkolaki 
zainspirowane kolejnymi 
przygodami Sebka i Zuzi, 
stworzyły rysunki na 
konkurs plastyczny pt. 
„Małe dzieci nie chcą 
śmieci”. 



Podsumowanie projektu i wręczenie 
upominków

Książeczki, kolorowanki, 
zeszyty przygotowane 
przez organizatorów 
Projektu były dla dzieci 
miłą niespodzianką.



Ocena projektu

Tegoroczna edycja projektu  „Lider Lokalnej Ekologii”  
pod hasłem:  „Im mniej, tym Lepiej” spotkała się 
z dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. 

Przedszkolaki z zaangażowaniem i  radością 
wykonywały proponowane przez nauczycielki 
aktywności.

Dzieci są bardzo wrażliwe na potrzeby środowiska 
przyrodniczego i coraz bardziej świadome zagrożeń 
płynących z konsumpcyjnego podejścia do życia.

Realizacja zadań projektu przyczyniła się do wzrostu 
wiedzy dzieci,  ale także poczucia ich 
odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.



Materiały źródłowe

Strona internetowa: https://kzg.pl/

Broszury kgz

Plakaty i ulotki kgz

https://kzg.pl/

