
DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

ROK SZKOLNY 2017/2018

Organizatorem projektu jest Komunalny Związek Gmin 

„Dolina Redy i Chylonki”

KONKURSY:

 „MAŁE DZIECI NIE CHCĄ ŚMIECI” (XX edycja)
Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej – projektu ogrodu 
przedszkolnego pt. „Mój wymarzony ogród”

Cel konkursu:

 rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, postrzeganie 
norm ekologicznych przez samych siebie i innych

 poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko

 kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody, 
rozwijanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą

 nauka wnioskowania i przewidywania skutków działalności 
człowieka.
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 „MAŁA NAKRĘTKA, DUŻY PROBLEM”

Formą konkursu jest zbiórka plastikowych nakrętek.

Cel konkursu:

 uświadomienie dzieciom potrzeby selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych

 zapoznanie z zasadami i założeniami segregacji odpadów 

 zwrócenie uwagi na skale problemu związanego z dużą ilością 
odpadów opakowaniowych

 ochrona zasobów przyrody.

 „EKSPERT E.E. CZYLI W TROSCE O ŚRODOWISKO”,
(VIII edycja)
Zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki 
oświatowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego 
 elektronicznego.

Cel konkursu:

 podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa 
w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym oraz zwiększenie poziomu zbiórki 
tego rodzaju sprzętu.
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 „ZBIÓRKA BATERII i AKUMULATORÓ PRZENOŚNYCH”

Cel konkursu:

 uświadomienie dzieciom konieczności selektywnej zbiórki baterii

 ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu 
odpadów zmieszanych

Za zebrane w danej placówce baterie będą przyznawane punkty, które będzie 
można wymieniać na nagrody  ( 1kg – 1 punkt )

PROJEKTY   EDUKACYJNE:

 LIDER LOKALNEJ EKOLOGII (IX edycja)
W tegorocznej edycji realizujemy temat: „Ciepło i nowocześnie”

Cel projektu:

 podniesienie kompetencji oraz wzrost świadomości ekologicznej 
dzieci, nauczycieli i społeczności lokalnej na temat niskiej emisji 
oraz sposobów ochrony czystości powietrza

 przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia 
odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska 
przyrodniczego

 budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony 
środowiska.

 SZKOŁA/PRZEDSZKOLE DLA ŚRODOWISKA”  ( III edycja)

Program realizowany jest poprzez spotkania seminaryjno – warsztatowe 
z udziałem przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej ora 
praktyczne wydawnictwa metodyczno – merytoryczne dla nauczycieli do 
pracy z dziećmi.
Program pozwolić ma na wymianę informacji i doświadczeń, motywować 
do działań na rzecz najbliższego otoczenia. 
Temat trzeciej edycji: „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?”
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