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Edukacja dorosłych
 1. Omówienie na Radzie pedagogicznej tematyki 

projektu wprowadzenie do realizowanego tematu „Im 
mniej tym lepiej”.

 Napisanie Programu własnego  „Mali przyrodnicy „ 
Program Edukacji Ekologicznej dla dzieci, w którym 
zaakcentowałam współpracę z KZG (wrzesień 2021)

 2. Ekowywiadówka- zachęcenie rodziców  do wsparcia 
i zaangażowania się w projekt.

 3. Spotkanie z lokalną społecznością „Im mniej tym 
lepiej Ekokorowód- przemarsz w okolicy Przedszkola





2.Przedszkolny Miesiąc Ekologiczny

 „Im mniej, tym lepiej”

 „Na zakupach”- omówienie zasad „świadomych zakupów”

 Zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem 
kolorowanki „Wojtek na zakupach”. Omówiliśmy zasady 
świadomych zakupów i przeprowadziliśmy zajęcia z 
wykorzystaniem kolorowanki „Wojtek na zakupach”. Dzieci 
omawiały sposób planowania zakupów, była burza mózgów 
i ”Jakich należy dokonywać wyborów, żeby nie szkodzić 
środowisku”. Na zakończenie zajęć wykonały plakaty 
dotyczące Eko – zakupów. 













Tematyczne zajęcia warsztatowe

 W tym roku tematem projektu KZG Lider Lokalnej 
Ekologii w do którego kolejny raz przystąpiliśmy jest „Im 
mniej tym więcej” Jednym z naszych działań dotyczących 
tego tematu było zrealizowanie tematu „Ekologicznych 
zakupów. Dzieci rozwiązywały zagadki słowne i słuchowe, 
segregowały obrazki ze zdrowymi i niezdrowymi 
produktami, dokonywały wyboru podczas ekologicznych 
zakupów. Oceniały przykładowe zachowania ludzi 
(negatywne lub pozytywne) Na zakończenie zajęć był quiz, 
który miał usystematyzować i utrwalić wiadomości na 
temat ochrony środowiska, segregacji odpadów, 
ekologicznych zakupów.





















Przedszkolne Przedstawienie Ekologiczne
 Przedszkolny Teatrzyk „Ratujmy las”

 16.03 dzieci obejrzały  spektakl w wykonaniu aktorów 
"Ratujmy las". Las był ciągle zaśmiecany i niszczony 
przez niegrzeczną dziewczynkę. Główna postać  Pan 
Biedronka starał się ocalić go przed zagładą i nauczyć 
wszystkich dbania o środowisko i segregowania śmieci. 
Dzieci uczyły się szacunku do natury.



 Przedszkolny Teatrzyk „Ratujmy las”

 Dzieci obejrzały  spektakl "Ratujmy las". Las był ciągle 
zaśmiecany i niszczony przez niegrzeczną 
dziewczynkę. Główna postać  Pan Biedronka starał się 
ocalić go przed zagładą i nauczyć wszystkich dbania o 
środowisko i segregowania śmieci. Dzieci uczyły się 
szacunku do natury. Dbajmy o las bo bez lasu nie ma 
nas!





Quiz ekologiczny
 Turniej wiedzy Ekologicznej

 Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Ziemi były okazją do sprawdzenia wiedzy z 
zagadnień Ekologii i ochrony Środowiska. Turniej był przeprowadzony we 
wszystkich grupach. Były również gry i zabawy związane z ekologią i ochroną 
środowiska. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym 
dniu zastanawialiśmy się o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas 
przyrodzie. Zastanawialiśmy się jak chronić nasz wspólny dom – Ziemię, jak 
pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom stał się czysty, zdrowy i piękny. 
Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem: ,,Choć przedszkolak nie jest 
duży, to przyrodzie wie, jak służyć.”. Reprezentanci poszczególnych grup 
wzięli udział w quizie ekologiczno-przyrodniczym : dzieciaki rozwiązywały 
zagadki i naprawdę trudne zadania. Okazało się, że przedszkolaki świetnie 
znają problematykę ekologiczną i wszyscy otrzymali ogromne brawa . 













NIE MARNUJĘ - POMAGAM
 Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

 Rodzice i dzieci dzielą się tym co mają ubrania, 
zabawki, przybory szkolne, produkty żywnościowe.





Daj drugie życie książce
 Daj drugie życie książce

 23 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień książki. Z 
tej okazji zorganizowaliśmy akcję "Daj drugie życie 
książce". Dzieci przynosiły książki które im się  
znudziły i którą podzieliły się z innymi. Książki zasiliły 
przedszkolną biblioteczkę.









Dzień wody
 23 marca w naszym przedszkolu odbył się Dzień Wody. W tym 

dniu wszystkie dzieci przyszły ubrane na niebiesko i wspólnie 
odkrywaliśmy tajemnice wody i jej znaczenie dla życia ludzi, 
zwierząt i roślin. Postanowiliśmy połączyć zajęcia edukacyjne ze 
świetną zabawą. Dzieci poznały wędrówkę kropel wody i 
dowiedziały się skąd się bierze deszcz. W czasie zabaw 
badawczych bliżej przyjrzeliśmy się wodzie. Badaliśmy 
rozpuszczalność różnych substancji w wodzie oraz co pływa, a co 
tonie. Rozwiązywaliśmy zagadki, rozpoznawaliśmy odgłosy 
deszczu, strumyka, burzy, morza…, zamienialiśmy się w krople 
wody.Po tych ciekawych zajęciach dzieci wiedzą, jak ważną rolę 
odgrywa woda w życiu człowieka i rozumieją, dlaczego i w jaki 
sposób należy oszczędzać wodę.













Sprzątanie Świata


 Sprzątanie świata 2021 

 Dwudziesta ósma edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska” przebiega 
pod hasłem „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ ”, odbędzie się 17-19 września 
br. Celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz 
inicjowanie działań dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ 
na środowisko. Już po raz kolejny wzięły udział w sprzątaniu okolicy 
wokół naszego przedszkola biorąc w ten sposób udział w 
ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata”. Przedszkolaki zaopatrzeni w 
jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci, pozytywnie zmotywowani 
wyruszyli spod budynku przedszkola i zajęli się oczyszczaniem okolicy 
przedszkola. Udział naszych przedszkolaków w akcji Sprzątanie Świata 
z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby 
środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.









Dzień Ziemi
 Dzień Ziemi

 Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe 
święto – Światowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy 
wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o 
otaczającej nas przyrodzie. Nasze przedszkolaki także uczą się, jak żyć 
ekologicznie. 22 kwietnia. szczególnie zastanawiały się jak chronić nasz 
wspólny dom – Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny 
dom stał się czysty, zdrowy i piękny. Celem święta jest promowanie 
proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej 
odpowiedzialności za Ziemię. Z tej okazji w naszym przedszkolu dzieci 
uczestniczyły w różnorodnych aktywnościach z ekologią w tle. W tym 
dniu również odbyło się podsumowanie projektu Kzg- Lider lokalnej 
ekologii. Dzieci otrzymały dyplomy za udział w konkursach i zbiórce 
odpadów. 





Kodeks młodego ekologa
Ziemia to nasz wspólny dom. Żyjmy w zgodzie z przyrodą i rozważnie korzystajmy z jej darów.

1.Nie niszcz i nie zanieczyszczaj środowiska naturalnego!
• Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika.

2.Segreguj odpady!
• Kto śmieci segreguje, ten środowisko ratuje.

3.Zmniejsz ilości substancji szkodliwych dla środowiska! 
• Szkodliwe materie – telefony i baterie zbierają wszystkie przedszkolaki do specjalnej paki.
4.Używaj produktów przyjaznych tobie i środowisku! 
• Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa bardziej wygodna;

5.Oszczędzaj wodę! 
• Zakręcaj wodę mój przyjacielu, bo wody jest mało a chętnych na nią bardzo wielu;

6.Oszczędzaj energię! 
• Energię, co dzień oszczędzamy, zatem zbędne światło wszędzie wygaszamy.

7.Chroń rośliny i zwierzęta!
• Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje;
• Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają;
8.Żyj ekologicznie – zdrowo w zdrowym środowisku! 
• Świat warzyw i owoców jest bardzo kolorowy, jedz je często a będziesz zdrowy;

9.Nie hałasuj! 
• Dbaj o ciszę wokół. Słuchaj głosów przyrody, bo one dają nam spokój.

10.Bądź przyjacielem przyrody! 
• Dużo uczmy się o przyrodzie, jak ją chronić i jak żyć z nią w zgodzie.



3.”Planuję, nie marnuję”
 „Od dzisiaj każdy przedszkolak wie, że jedzenia nie marnuje 

się”

 Dzieci oglądały przygotowaną przez nauczycielkę prezentację. 
Dowiedziały się dlaczego nie należy marnować żywności co można 
zrobić gdy ma się go za dużo i co należy zrobić, żeby jedzenie było 
najdłużej do spożycia. Edukacja o tym jak nie marnować żywności i 
zasobów oraz prowadzić ekologiczny i zdrowy styl życia. Co 
możemy zrobić, aby ograniczyć marnowanie zasobów, w tym 
żywności? Jak zadbać jednocześnie o zdrowie nas i naszej 
planety? Film miał na celu wzbudzić refleksję nad stanem naszej 
planety, jak zmieniać nawyki i działać dla dobra środowiska.











 Sposoby  na niemarnowanie żywności:

 Planuj zakupy – nie ma nic gorszego niż działanie pod 
wpływem impulsu. Na zakupy powinniśmy chodzić z listą 
rzeczy, których rzeczywiście potrzebujemy.

 Planujemy  posiłki – to świetny sposób na to, by kupić i 
wykorzystać tylko to, czego faktycznie potrzebujemy. 

 Pilnujemy terminów ważności

 Mrozimy, suszymy , wekujemy

 Nie wyrzucamy niewielkich porcji jedzenia, które pozostały .

 Zwracamy uwagę na oznakowanie produktów i datę ważności.

 Dzielimy się tym co zostało



Sposoby na wartościowy posiłek i niemarnowanie jedzenia.
 Zadanie domowym  dla dzieci było przygotowanie z 

pomocą rodziców zdrowego posiłku na bazie tego co 
znajdą w lodówce.







 Z resztek owoców z poprzedniego dnia, oraz 
zaczynającej się już trochę psuć marchewki zrobił 
Michał razem z mamą pyszny i zdrowy sok. Z warzyw 
powstała sałatka







Segregacja odpadów i kompostowanie
 W przedszkolu odbyły się zajęcia, na których dzieci 

poznały zasady segregowania. Codziennie utrwalały 
swoją wiedzę. W grupach znajdują się pojemniki do 
segregowania a w ogrodzie kompostownik.









Kompostownik



Kompostownik.
 Co to są odpady bio, jak można je ponownie wykorzystać, czym jest 

kompost? Takie pytania pojawiły podczas warsztatów dla dzieci 
w przedszkolu. Przedszkolaki uczyły się ekologii poprzez zabawę –
kolorowały rysunki z warzywami, dekorowały kompostownik 
oraz obejrzały przedstawienie o „skarbie ogrodnika”. Dzieci 
dowiedziały się czym jest kompostownik, jak go używać i jakie są 
zalety kompostu. Miały też okazję obejrzeć teatrzyk online 
o „skarbach ogrodnika” – tak zwyczajowo nazywa się kompost –
oraz zobaczyć na własne oczy wielki słój z dżdżownicami, które 
pomagają w rozkładaniu się odpadów bio.Już najmłodsze dzieci 
wiedzą doskonalne co to są odpady bio i jak można je wykorzystać. 
Podczas eko-lekcji oprócz rozmowy o tym jakie odpady powstają 
w domu, dzieci miały okazję kolorować rysunki z warzywami 
nadającymi się na kompost oraz ozdabiać specjalnie przygotowany 
na potrzeby zajęć kompostownik.



4. Ekoprojektowanie
 Co z tym śmieciem

 Wykorzystywaliśmy materiały wtórne podczas zajęć 
gimnastycznych, logicznych, matematycznych, 
plastycznych i językowych.









Eko-gry



Eko moda
 Zorganizowaliśmy Dyniowy Bal Gałganiarza- daj ubraniom drugie 

życie!

 Dowiedzieliśmy się dlaczego warto szanować swoje ubrania i zabawki i nie 
wyrzucać ich gdy są dobre, ale się już znudziły. Nie podobały nam się 
zdjęcia z wysypiska śmieci, bo było ich za dużo. Dzieci przy pomocy 
rodziców i innych członków rodziny  przygotowały stroje stworzone z 
części garderoby za małych, podniszczonych, albo takich które się 
znudziły. Był dzień pełen zabawy  ale  i okazja do edukacji dzieci jak i 
dorosłych. Rodzice dowiedzieli się, że produkowanie ogromnej ilości 
odpadów, nadmierny konsumpcjonizm  to problemy, z którymi boryka się 
nasza Planeta. Jest to nasz dom i  wszyscy musimy o niego dbać, znaleźć 
wspólny plan działania. Pomocne są w tym zasady zero waste w 
dosłownym tłumaczeniu brak śmieci lub brak marnowania, czyli styl życia, 
zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a 
tym samym nie zanieczyszczać środowiska.









„ Zapobiegaj i ograniczaj- dobre 
praktyki”









5.Jesteśmy medialni
 Informacje dotyczące zagadnień na tablicy ogłoszeń.



Akcja ulotkowa



Informacje na stronie internetowej
 W ramach realizacji projektu Lider Lokalnej Ekologii 

staraliśmy się dotrzeć do całej społeczności przedszkolnej. 
Jednym z etapów naszych działań były akcje informacyjne za 
pośrednictwem strony internetowej przedszkola 
https://przedszkole32.pl/ oraz prezentowanie prac dzieci 
związanych z projektem. W ramach tego zadania na stronie 
ukazywały się informacje ekologiczne. List do Rodziców: „10 
sposobów na niemarnowanie żywności”

 Rodzice zostali poinformowani o projekcie ,,Lider Lokalnej 
Ekologii,  znalazły się tu  również ogłoszenia o konkursach 
ekologicznych, bieżące informacje na temat projektu, wyniki 
konkursów-prace przygotowane na konkursy ekologiczne.

https://przedszkole32.pl/


Laboratorium Edukacji Ekologicznej
 Co pływa co tonie



Laboratorium Edukacji Ekologicznej:
Zajęcia eksperymentalne dotyczące projektu
Uczestniczyłam w „Szkole dla środowiska”  
Współtworzyłam „Laboratorium edukacji”. 
Pomysły wykorzystywałam podczas zajęć

Eksperyment z odpadami po 
produktach spożywczych-
porównywanie ilości 
wytwarzanych odpadów 
porównywanie ilości 
wytwarzanych odpadów po 
produktach spożywczych 
pakowanych na wagę oraz 
po tych samych produktach 
przechowywanych w 
opakowaniach 
jednostkowych.

Dzieci dowiedziały się o konieczności dbania o 
środowisko. 
Porównywały produkty spożywcze znajdujące się 
w różnych rodzajach opakowań: herbata, ryż, 
kasza gryczana, cukier, papryka.



Dzieci otwierały opakowania wsypywały zawartość do miski i porównywały ilość 
nagromadzonych odpadów
Oceniały kiedy odpadów jest więcej a kiedy mniej

Burza mózgów – próbowały dociec dlaczego warto zwracać uwagę na opakowanie przedmiotu, 
który kupujemy?



Obserwacje
 Obserwacje wzrostu roślin



7. Zadania wykonane wspólnie z KZG 
„Dolina Redy i Chylonki”
 Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci”

 Konkurs „Mała nakrętka duży problem”

 Konkurs „Ekspert EE czyli w trosce o środowisko’

 Szkoła dla środowiska – edycja IV

Wzięliśmy udział we wszystkich wymienionych 
konkursach



Uroczyste podsumowanie projektu







Podsumowanie i ocena projektu
Wnioski:

 Projekt Lider Lokalnej Ekologii  realizowany w Przedszkolu  oceniam jako bardzo pozytywny przejaw w 
działalności dzieci  i rodziców w zakresie ekologii.  Tegoroczny temat „Im mniej tym lepiej” zwrócił naszą 
uwagę  na marnowanie żywności  i zastanowienie nad nadmiernym konsumpcjonizmem -niepotrzebnymi 
zakupami . Jeśli zdarzy już się posiadać coś w nadmiarze to potrafimy się tym dzielić.  Marnowanie żywności 
niesie ze sobą negatywne skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Konieczna jest więc edukacja 
i kampanie informacyjne na temat racjonalnego planowania zakupów czy też zasad właściwego 
przechowywania żywności. Musimy zmienić nasze schematy zachowania. Dzieci z zainteresowaniem brały 
udział w zajęciach . Wiedzę swoją dzieliły się rodzicami .Zrozumiały również co to znaczy  „Im mniej tym 
lepiej „ 

 Pod wpływem realizowanych treści zmieniły się bardzo pozytywnie w stosunku do otaczającej je przyrody, a 
swoim zachowaniem oddziałują także na dorosłych. Już wiemy. Że zakupy trzeba zaplanować i maksymalnie 
wykorzystywać. Marnowanie żywności i generowanie śmieci ma negatywny skutek dla środowiska.

 Dzięki projektowi „Lider Lokalnej Ekologii” nasze działania były uporządkowane w logiczną całość. Działając 
według wytyczonych zadań w tabeli mieliśmy możliwość włączenia do pracy wszystkich po kolei, począwszy 
od całej rady pedagogicznej, rodziców, Rady Rodziców i wreszcie dzieci. Do realizacji projektu 
wykorzystaliśmy materiały otrzymane od KZG „Dolina Redy i Chylonki”, literaturę dla dzieci o tematyce 
ekologicznej z naszych przedszkolnych bibliotek oraz filmy z Internetu. Dziękujemy za kolorowanki dla dzieci, 
które były nagrodą dla każdego dziecka biorącego udział w naszych konkursach ekologicznych




