
Lider Lokalnej Ekologii 

XII Edycja 
„Im mniej, tym lepiej”

Sprawozdanie z udziału w projekcie na  rok szkolny 2021/2022



Przedszkole nr 31 „Bajeczka”  

ul. Zamenhofa 8, 81-218 Gdynia 

 Dyrektor przedszkola – Daniela Budzińska

 Koordynator projektu – Alina Mleczak

 Dzieci biorące udział w projekcie:

Pszczółki       3 latki – 9 dzieci 

Krasnoludki  3 latki – 24 dzieci

Puchatki      4 latki – 25 dzieci

Muminki       5 latki – 25 dzieci

Gumisie 4 i 5 latki- 21 dzieci

Smerfy         6 latki – 25 dzieci

Razem dzieci w przedszkolu biorących udział w projekcie – 129 dzieci



Zadanie nr 1

Edukacja dorosłych

 Podczas rady pedagogicznej przedstawiono tematykę projektu w nowym roku 

przedszkolnym. Rada pedagogiczna została poinformowana o zmianie 

koordynatora projektu oraz rozdzielono zadania w ramach współpracy między 

grupami w celu realizacji projektu. 

 Ekowywiadówka – nauczycielki w swoich grupach podczas zebrania z rodzicami 

poinformowały o udziale przedszkola w projekcie i zachęcały do aktywnego 

uczestnictwa  i śledzenia informacji na stronie internetowej przedszkola i 

poszczególnych grup. 



Zadanie nr 2

„Im mniej, tym lepiej” -

miesiąc ekologiczny 

„Na zakupach” –

nauczycielki omówiły 

z dziećmi  zasady 

„świadomych 

zakupów” ,na 

podstawie których 

przeprowadziły 

zajęcia z 

wykorzystaniem 

kolorowanki „Wojtek 

na zakupach” 

pobranej w formie 

pdf na stronie 

www.kzg.pl/materiały 

edukacyjne. 



Zadanie nr 2

„Im mniej, tym lepiej” - miesiąc ekologiczny 



Zadanie nr 2

„Im mniej, tym lepiej” -

miesiąc ekologiczny 

Nauczycielki przeprowadziły z 
dziećmi tematyczne zajęcia 
warsztatowe w ramach zabawy 
„w sklepik”, podczas której dzieci 
nie tylko wdrażały się do 
sprawnego posługiwania się 
pieniędzmi (zabawkowymi ale o 
prawdziwych nominałach) ale 
przede wszystkim zdobywały 
wiedzę i doświadczenie na temat 
mądrego dokonywania zakupów i 
pakowania ich w ekologiczne 
torby papierowe, materiałowe lub 

inne wielorazowego użytku.
Zajęcia te dały dzieciom 
możliwość porównywania różnych 
opakowań produktów oraz 
rodzajów siatek i toreb do 
przenoszenia zakupów. 
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Zadanie nr 2

„Im mniej, tym lepiej” -

miesiąc ekologiczny 

Quiz ekologiczny  - gry i zabawy. 
Podczas quizu dzieci odpowiadały 
na pytania, oto kila z nich:

Dlaczego w lesie nie wolno 
krzyczeć?

A) Żeby nie zedrzeć gardła

B) Żeby nie wystraszyć zwierząt

C)Żeby nie wystraszyć grzybiarzy 

Do kosza w jakim kolorze wyrzucimy 
plastikową butelkę?

A) Zielony

B) Niebieski

C) Żółty



Zadanie nr 2

„Im mniej, tym lepiej” - miesiąc ekologiczny 

Quiz ekologiczny ciąg dalszy:

Dlaczego należy sadzić drzewa?

A) Żeby ładnie wyglądały 

B) Bo wchłaniają trujące gazy i dają tlen

C) Drzew jest za dużo, nie trzeba sadzić więcej.

Podczas spaceru w parku zjadasz cukierka, co zrobisz z papierkiem?

A) Schowam pod kamieniem

B) Wyrzucę do kosza

C) Wyrzucę niech leci gdzie chce. 

Tego typu pytań było więcej a odpowiedzi w formie nieco humorystycznej wywoływały uśmiech na twarzy 
dzieci i żywiołowe reakcje podczas ich udzielania co skutkowało radosną atmosferą podczas obchodów Dnia 
Ziemi. 



Zadanie nr 3

Planuję, nie marnuję” – sposoby na 

zapobieganie marnowaniu 

żywości

„Od dzisiaj każdy 
przedszkolak wie, 
że jedzenia nie 
marnuje się” –
uwrażliwienie 
dzieci na problem 
marnowania 
żywności, 
rozmowy nt. jak 
przetwarzać i 
przechowywać 
jedzenie, aby jak 
najdłużej było 

możliwe do 
spożycia. 



Zadanie nr 4
Ekoprojektowanie

„Zapobiegaj i 
ograniczaj – dobre 
praktyki” – starszaki 
wykonały plakat 
poprzedzony rozmową 
na temat mądrego 
planowani i robienia 
zakupów. 



Zadanie nr 4
Ekoprojektowanie

Metoda upcyklingu
przydała się nam 
podczas 
przygotowania 
rakiety, kiedy 
rozmawialiśmy o 
kosmosie oraz do 
wykonania doniczek, 
w których 
posadziliśmy i 
posialiśmy roślinki w 
mini ogródku w Sali. 
Upcykling doskonale 

sprawdził się też do 
przygotowania 
koszyczków 
wielkanocnych. 
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Zadanie nr 4

Ekoprojektowanie
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Zadanie nr 4 

Ekoprojektowanie

W grudniu dzieci wraz z 
rodzicami wzięli udział w 
konkursie na eko stroik 
świąteczny. Stroiki zostały 
wykonane w całości z 
naturalnych produktów, 
ekologicznych, bezpiecznych 
dla środowiska. 



Zadanie nr 5 

Jesteśmy medialni- plakaty na tablicy 



Zadanie nr 5 
Jesteśmy medialni

Akcja ulotkowa -
Koordynator projektu 
przygotował również 
materiały dla wszystkich 
grup do przekazania 
rodzicom w formie ulotek, 
zawieszenia na tablicach 
czy do wykorzystania 
podczas zajęć. 

Działając ekologicznie, 
materiały zostały 
wydrukowane i kopiowane 
w czerni i bieli oraz na 
ekologicznym papierze



Zadanie nr 5 
Jesteśmy medialni

Ale na stoliku można było również 
znaleźć ulotki i książeczki KZG 



Zadanie nr 5 

Jesteśmy medialni

Na tablicy w holu 
głównym oraz na 
drzwiach każdej z 
sal, jak również na  
stronie internetowej 
przedszkola 
zobaczyć można 
było plakaty 
informujące o 
zbiórce nakrętek



Zadanie nr 7

Zadania wykonywane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”

Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci 

nie chcą śmieci”.

Konkurs pt. „Mała nakrętka duży 

problem” – zabraliśmy 15 worków 



Zadanie nr 8

Uroczyste podsumowanie projektu na terenie przedszkola

 Dzieci spotkały się w jednej Sali, na której obejrzały film dotyczący sposobów 

dbania o środowisko oraz dowiedziały się dlaczego jest ono takie ważne. Scenka z 

filmiku przypomniała dzieciom o zasadach segregacji odpadów oraz po co je 

segregujemy. 

 Po filmie odbył się quiz wiedzy ekologicznej, podczas którego dzieci odpowiadały 

na pytania, wspólnie zastanawiając się czy odpowiedź jest poprawna

 Koordynator przygotował zadania i ćwiczenia do wykonania dla każdej grupy, 

które wykonywały już w swoich salach.

 Dzieci wraz z nauczycielkami wykonały ubrania w stylu eko – eko moda.

 Na koniec dzieci podczas zabaw w ogrodzie i spacerów po najbliższej okolicy 

przedszkola zbierały śmieci i segregowały je do odpowiednich worków i 

pojemników – oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny dzieci były 

wyposażone w rękawiczki jednorazowe. 
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Zadanie nr 8

Uroczyste podsumowanie projektu na terenie przedszkola



Podsumowanie i ocena projektu

 Ciekawa forma i różnorodność tematyczna projektu dawała duże 

możliwości do ich realizacji. Każda grupa wiekowa była w stanie wykonać 

zadania na poziomie dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci. 

Projekt dawał możliwość zaangażowania całej społeczności przedszkolnej 

do działania na różnych obszarach. Różnorodność zadań pozwalała nam 

na korzystanie z wielu materiałów do prac plastycznych, projektów, 

plakatów czy eko mody co świetnie pokazywało kreatywność i twórcze 

myślenie dzieci.

 Projekt oceniam bardzo pozytywnie, jako fantastycy sposób na 

przekazywanie dzieciom wiedzy na temat ekologii, środowiska i samej 

Ziemi. W kolejnych latach z przyjemnością weźmiemy udział w kolejnych 

edycjach projektu. 



Materiały źródłowe

 Strona kzg – materiały edukacyjne, plakaty, ulotki, 

 www.miastodzieci.pl

 www.eduzabawy.com

 Kazio i Dzień Ziemi – film edukacyjny na kanale youtube

http://www.miastodzieci.pl/
http://www.eduzabawy.com/

