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 A. Rada Pedagogiczna 
   Zgodnie z założeniami projektu w I semestrze zorganizowano  

   Radę Pedagogiczną, podczas którego omówiono jego główne 
założenia, a także rozdzielono zadania pomiędzy członków 
Rady Pedagogicznej. 



 B. Spotkanie z Radą 
Rodziców 

 Zorganizowaliśmy 
spotkanie z członkami 
Rady Rodziców, podczas 
którego poinformowaliśmy 
o udziale placówki w 
projekcie i zachęcaliśmy 
do zaangażowanie się w 
jego realizację. 



 C. Ekologiczny przemarsz 
 W ramach kontaktu z lokalnym środowiskiem 

zorganizowaliśmy przemarsz ekologiczny. Oprócz 
propagowania aktualnej tematyki projektu, nawiązywaliśmy 
również do zachowań prozdrowotnych i haseł z poprzednich 
edycji. 

 



 A. „Na zakupach” 
 Nauczyciele w swoich grupach przeprowadzili zajęcia, 

dotyczące „świadomych zakupów”, wykorzystując m.in. 
kolorowanki „Wojtek na zakupach”. 



 B. Tematyczne zajęcia warsztatowe 
 Zabawa w „sklepik”/ porównywanie opakowań / jak 

ograniczyć odpady przy pakowaniu drugiego śniadania / 
oglądanie animacji „Zapobiegaj i ograniczaj”. 







 C. Przedszkolne przedstawienie ekologiczne 



 D. Quiz ekologiczny 









 E. „Dzień bez zabawek” 
 Zorganizowaliśmy w grupach wydarzenie, podczas którego 

dzieci same tworzyły „zabawki” z recyklingu. Przedszkolaki 
miały okazję po raz kolejny rozbudzić swój talent artystyczny, 
a przede wszystkim zwrócić uwagę na ponownego 
wykorzystanie materiałów wtórnych. 





 F. Sprzątanie świata 

 Dbaliśmy o naszą planetę sprzątając okolice przedszkola. 



 A. „Zapobiegaj i ograniczaj – dobre praktyki” 
 Nauczyciele przeprowadzili w swoich grupach rozmowy na 

istotny temat marnowania żywności. Przekazali swoim 
podopiecznym wiedzę m.in. na temat tego, jak przetwarzać i 
przechowywać jedzenie. 



 B. Sposoby na wartościowy posiłek i 
niemarnowanie jedzenia 





 C. Segregacja odpadów i kompostowanie 

 Poznaliśmy zasady prawidłowego postępowania z 

bioodpadami. 





 A. „Zapobiegaj i ograniczaj – dobre praktyki” 
 Dzieci z jednej z grup przygotowały wspólnie projekt plakatu 

i podzieliły się efektami swojej pracy z innymi, wywieszając 
go na korytarzu. 

 
 

 



 B. Prace plastyczne i technicze dot. zagadnienia 
projektu 

 Wystawa prac plastycznych i technicznych wykonanych metodą 
upcyklingu. 









 C. Pokaz EKO-MODY 





 D. EKO pomoce dydaktyczne 







 A. Informacje 
dotyczące 
zagadnień projektu 
na tablicy 
ogłoszeń. 



 B. Akcja ulotkowa 

 



 C. Informacje dotyczące tematu projektu na 
stronie internetowej przedszkola 



 D. Artykuł na 
stronie 
internetowej 
lokalnego portalu 
informacyjnego  













 A. Konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą 
śmieci” 



 B. Konkurs pt.”Mała nakrętka duży problem” 



 C. Konkurs pt.”Ekspert E.E. czyli w trosce o 
środowisko” 



 D. Udział w IV 
edycji programu 
„Przedszkole dla 
środowiska”  







 Nasza placówka po raz pierwszy wzięła udział w 

projekcie „Lider Lokalnej Ekologii”. Jego realizacja 
była szansą na uatrakcyjnienie codziennych zajęć 
oraz rozwinięcie zainteresowania przyrodą i 
ekologią wśród dzieci oraz dorosłych. Projekt 
przyniósł nam wszystkim wiele korzyści i z 
pewnością w przyszłości ponownie przyłączymy się 
do jego realizacji. 

Koordynator 
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