
Im mniej,tym lepiej



Przedszkole  nr 46

Adres:ul.Pusta 9, Gdynia
Dyrektor: Mariola Parat - Lipińska
Koordynator: Joanna Stępińska
Liczba dzieci biorących udział - około 100



Edukacja dorosłych

1.Zorganizowanie rady pedagogicznej poświęconej tematyce projektu, 
wprowadzenie w nowy rok przedszkolny.



2.Ekowywiadówka z rodzicami w grupie, zachęcenie do wsparcia i zaangażowanie 
rodziców w projekt.



3. Ekologiczny przemarsz

okolice przedszkola i

bulwaru w Gdyni



“Im mniej, tym lepiej” - przedszkolny miesiąc ekologiczny

1.”Na zakupach” - omówienie zasad świadomych zakupów,szereg zajęć z 
wykorzystaniem kolorowanek “Wojtek na zakupach”,karty pracy,książek o 
tematyce ekologicznej.



Cykl zajęć w ramach projektu “Im mniej,tym więcej”

Kolorowanki

Wesoła segregacja





2. Zabawy w sklep z użyciem torb wielokrotnego 

użytku.  Dzieci powielały zabawę przez kilka  dni.                                              



3. Przedszkolne przedstawienie ekologiczne. Stroje wykonane z worków po 
śmieciach, gazet, ubrań , które od kilku lat są wykorzystywane  do przedstawień 
dziecięcych.



4.Quiz ekologiczny: puzzle ekologiczne, krzyżówka, rysunki 



Poprzez różne zabawy sprawdziliśmy wiedzę dzieci z zakresu ekologii. Dzieci 
mają wiedzę na 5 plus:)



5.Jaką użyjemy torbę na zakupy?Rozmowy z dziećmi na temat używania torb na 
zakupach. Dzieci wiedzą,  że torby wielokrotnego użytku są the best!:)



Planuję,nie marnuję

1.Od dzisiaj każdy przedszkolak wie,że jedzenia nie marnuje się. Z dziećmi 
stworzyliśmy listę pomysłów na niemarnowanie jedzenia.

- planowanie zakupów
- nie chodzić głodnym na zakupy
- sprawdzać termin przydatności
- wykorzystywać resztki
- prawidłowo przechowywać żywność
- bank żywności,lodówka w mieście
- oddawanie biednym.



2.Przygotowujemy wspólnie z rodzicami wartościowy posiłek,na bazie tego,co 
mamy w lodówce. Zdjęcia nadesłane przez 

rodziców e-mailem.





3.Segregacja odpadów i kompostowanie

Dzieci miały kilka zajęć z zakresu segregowania odpadów, z łatwością segregują 
do odpowiednich pojemników odpowiednie odpady. Z kolei ogryzki, skórki po 
owocach otrzymanych na drugie śniadanie, za każdym razem wrzucane są do 
naszego kompostownika.



4. Sałatka owocowa

Po zajęciach o

owocach, dzieci

samodzielnie

przygotowały

sałatkę 

owocową.



Ekoprojektowanie

1. Zapobiegaj i ograniczaj - dobre praktyki

W formie plakatów dzieci przedstawiły, jak

zapobiegać i ograniczać marnowaniu jedzenia.



2. Prace plastyczno- techniczne

Wazoniki z kubeczków

Bociany z talerzyków z papieru i rolek

Kwiatki z rolek po papierze



Mapa Polski z nakrętek

Bloki w Gdyni z pudełek po chusteczkach- 

wykorzystane do zabaw (makieta Gdyni)





Wielkanocne zające



Gazetka w sali



3.Pokaz eko - mody - dzieciaki z przyjemnością przebierały się i zaprezentowały w 
strojach z “drugiej ręki”.



4. Światowy Dzień Żywności - 16 październik

Tego dnia skupiliśmy się na to, W jakim stopniu jesteśmy w stanie zmienić swoje nawyki i styl życia, aby 
ratować planetę.Podczas różnorodności zadań omawialiśmy temat przeciwdziałaniu marnowaniu 
żywności.



5.Gra ekologiczna -planszowa - dzieci z zapałem zabrały się do tworzenia gry 
planszowej. Same projektowały, następnie z chęcią grały według ustalonych reguł.



Zasady gry

2. Kupujemy tyle, ile potrzebujemy- wykonaj polecenie -  masz dodatkowy rzut kostką 
5. Wymień towary które przysparzają śmieci w domu -  rzut dodatkowy kostką
7.  Wymień przedmioty które nadają się do robienia zakupów -  3 pola do przodu 
10. Trafiłeś na wysypisko śmieci-  tracisz jedną kolejkę ,posegreguj odpady  
12.Gdzie wrzucamy zużyte warzywa ,w zależności od odpowiedzi zła -  stoisz jedną kolejkę,dobra - grasz dalej



Jesteśmy medialni

- Tablica ogłoszeń.

Cyklicznie wstawiane były artykuły dotyczące tematyki projektu na tablicy 
ogłoszeń dla rodziców na holu przedszkola.

- Głos na rzecz Ziemi
- Torby na zakupy
- Klinika napraw
- Elegancja w ciucholandzie
- Zielone gotowanie



- Informacje na stronie internetowej placówki
- Artykuły na tablicy ogłoszeń dla rodziców
- Galerie prac na holu przy wejściu do przedszkola
- Wystawa z  realizacji projektu w przedszkolu
- Ankieta do rodziców - 72 rodziców





2. Akcja plakatowa

Ulotki zostały rozdane do półek dzieci w szatni, są ogólnodostępne dla osób z 
zewnątrz.



3.Informacje dotyczące tematu projektu na stronie internetowej przedszkola

Jaś i Małgosia - Przedszkole Nr. 46 w Gdynia (stronyzklasa.pl)

https://jasimalgosia.stronyzklasa.pl/


4.Ankieta dla rodziców

Ankieta  służyła badaniu poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. 

Udział wzięło 72 rodziców.

Wszyscy rodzice segregują odpady w swoim gospodarstwe domowym, wiedzą gdzie na osiedlu znajdują się pojemniki do 
segregacji odpadów.67 rodziców przekazuje poprzez dzieci baterie do specjalnego pojemnika w przedszkolu.Większość 
rodziców zetknęła się z zagadnieniami edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolu.Połowa rodziców korzysta na 
zakupach z torby tekstylnej, 37 ankietowanych z siateczek jednorazowych, 23 z mocnej siatki plastikowej, jedna z 
koszyka.Głównym powodem wyrzucania produktów spożywczych dla większości  rodziców jest zepsucie żywności, 
nieprzemyślane zakupy, niewłaściwe przechowywanie zywności. 5  rodziców odpowiedziało, że przygotowują zbyt dużą ilość 
jedzenia.4 rodziców zapobiega ograniczaniu marnowaniu jedzenia poprzez bank żywności ( facebook), 7 ankietowanych 
kupuje produkty z krótkim terminem ważności, i naprawia sprzęty.  8 ankietowanych mają swój kompostownik. 12 rodziców, 
suchy chleb przerabia na bułkę tartą, kilkoro rodziców z bananów piecze chleb.



Laboratorium Edukacji Ekologicznej

1.Kompostownik w przedszkolu



Dzieci wiedzą , że są różne sposoby wykorzystania produktów 
spożywczych.Pamiętają , że niepotrzebne skórki wyrzucane do kompostownika, 
służą  jako nawóz dla  roślin.



2. Założenie ogródka warzywnego



Dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych założyły na salach ogródek 
warzywny, posadziły cebulkę,  szczypiorek, fasolę,  pomidorki, rzeżuchę. Z 
niecierpliwością oczekują spożycia warzyw przez siebie zasadzonych.

Wiedzą ,że warzywa będą zdrowe , niepryskane , wystarczy podlewać i trzymać w 
słonecznym miejscu.



Mały bonus

Ze skórek po bananie, w przedszkolu panie woźne robią nawóz do kwiatów. 
Zalewają skórki wodą , po kilku dniach wlewają wodę do kwiatów w przedszkolu:)



1. Konkurs plastyczny “Małe dzieci nie chca śmieci”
2. Konkurs pt. “Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”
3. Udział w programie edukacyjnym “Szkoła/przedszkole dla środowiska “ - 

edycja IV



Uroczyste podsumowanie projektu na terenie przedszkola





Dzieci chętnie uczestniczyły w projekcie ekologicznym , na podstawie wpajanych 
nawyków wyciągają wnioski, przekazują swoją wiedzę rodzicom, rozumieją 
potrzebę dbania o  środowisko.

Materiały źródłowe: Materiały KZG “Dolina Redy i Chylonki”

Internet

Czasopisma ekologiczne


