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1. Edukacja dorosłych
A. Rada Pedagogiczna

Przedszkole nr 49 po raz pierwszy przystąpiło do projektu Lider  Lokalnej Ekologii. Realizację projektu 

rozpoczęliśmy od zorganizowania Rady Pedagogicznej, podczas której przedstawiłam koleżankom temat projektu i 

jego realizacje oraz zachęciłam do udziału w projekcie w ramach współpracy między grupami.



C. Przemarsz ekologiczny

W celu propagowania tematyki projektu poza przedszkolem zorganizowaliśmy 

przemarsz ekologiczny ulicami osiedla.





2. „Im mniej tym lepiej”- przedszkolny miesiąc ekologiczny

A. „Na zakupach”

W ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych omawiano zasady „świadomych zakupów”. Dzieci dowiedziały się, 

że należy kupować tyle ile potrzebujemy. Zapoznały się z kolorowanką „Wojtek na zakupach”.



B. Tematyczne zajęcia warsztatowe

Podczas zajęć warsztatowych dzieci bawiły się w sklepik korzystając z toreb papierowych. 



Zapoznały się z różnymi sposobami pakowania śniadania oraz z możliwością ograniczania 

odpadów przy pakowaniu drugiego śniadania. Dowiedziały się, że warto zainwestować w 

woreczki wielokrotnego użytku lub pojemnik -śniadaniówka.



C. Przedszkolne przedstawienie ekologiczne

Dzieci z Grupy Niebieskiej przygotowały przedstawienie ekologiczne dla koleżanek i 

kolegów z innych grup.





Wszystkie dzieci uczestniczyły w przedstawieniu ekologicznym  

przygotowanym przez aktorów Teatru „Gargulec” pt. „Ratujmy las”





D. Quiz ekologiczny – gry i zabawy

Quiz ekologiczny był podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat „Im mniej tym 

lepiej”. Odbył się w formie pytań i zadań.



W czasie miesiąca ekologicznego dzieci grały w gry ekologiczne i planszowe.



3. „Planuję, nie marnuję”- sposoby na zapobieganie marnowaniu 

żywności.

A. „Od dziś każdy przedszkolak wie, że jedzenia nie marnuje się”

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z problemem marnowania żywności w Polsce i na całym świecie. Dowiedziały się jak        

można przetwarzać i przechowywać jedzenie aby jak najdłużej nadawało się do spożycia. Samodzielnie przygotowywały   

sobie kanapki dzieląc się z kolegami i koleżankami aby nic nie zmarnowało się. 



B. Sposoby na wartościowy posiłek i nie marnowanie jedzenia.

Dzieci poznały sposób na wykorzystanie produktów, które pozostały w domowej lodówce do przyrządzenia nowych równie wartościowych

potraw:

 Ziemniaki ugotowane – kopytka

 Kawałki różnych kiełbas, warzyw – leczo

 Reszki sera, szynki -pizza

 Kromki chleba-tosty

 Rosół – zupa pomidorowa

 Kawałki różnych owoców- koktajl

Jedna z koleżanek z pomocą rodzica wykonała zupę pomidorową na bazie wcześniejszego rosołu, grzankę z pozostałego chleba, oraz z

czerstwej bułki - bułkę tartą





C. Segregacja odpadów i kompostowanie

Dzieci poznały zasady prawidłowego postępowania z bioodpadami.





Ponadto dzieci z Grupy Żółtej i Różowej wykonały ze skórek od bananów naturalny nawóz dla roślin .



4.Ekoprojektowanie

A. ,,Zapobiegaj i ograniczaj – dobre praktyki’’

W ramach realizacji projektu przedszkolaki wspólnie przygotowały projekt plakatu, który zaprezentowały w korytarzu 

przedszkola a później w swojej sali.





B. Prace plastyczne i techniczne z wykorzystaniem metod upcyklingu.





C. Pokaz eko- mody

Podczas pokazu eko-mody dzieci zaprezentowały stroje ekologiczne.









D. Pożeracz nakrętek

W ramach ekoprojektowania dzieci z grupy Fioletowej, Zielonej i Różowej zaprojektowały 

Pożeracza nakrętek.



5.Jesteśmy medialni

A./B./C Informacje na temat projektu

Informacje na temat realizacji projektu umieszczone były na stronie internetowej przedszkola oraz w formie plakatów 

i ogłoszeń.





6. Laboratorium Edukacji Ekologicznej

Zajęcie badawcze na bazie wydawnictwa Związku pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej. 

Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”





Po kilku dniach cebulka w pierwszej butelce urosła najpiękniej, w drugiej też ale nieco słabiej, a w trzeciej gdzie była 

zwykła folia najsłabiej.



7. Zadania wykonane wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”

Konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci”



Konkurs pt. „Mała nakrętka duży problem”



8. Podsumowanie projektu na terenie przedszkola

Wręczenie upominków dzieciom



Materiały źródłowe:

 materiały otrzymane od KZG - broszury, plakaty, 

kolorowanki, filmy edukacyjne, bajki

 materiały i pomysły własne

 internetowe strony ekologiczne

 Laboratorium Edukacji Ekologicznej- praca zbiorowa 

nauczycieli – koordynatorów edukacji ekologicznej 

współpracujących  z KZG

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci kształtowały swoje postawy 

proekologiczne. Z wielkim zaangażowaniem brały udział w zajęciach, 

warsztatach, pracach plastyczno- technicznych, akcjach dotyczących  

realizacji projektu „Im mniej tym lepiej”. Cieszymy się że pomimo 

trwającej pandemii udało nam się zrealizować wszystkie zadania.

Udział Przedszkola nr 49 w projekcie Lider Lokalnej Ekologii oceniam 

bardzo pozytywnie.




