
W  roku  szkolnym  2016/2017   nasze  Przedszkole  przystąpiło  do  programu 
„Szkoła/Przedszkole  dla  środowiska”  ,  trzecia  część,  pt.  „Wiedza,  umiejętności,  wartości 
w zrównoważonym, globalnym świecie” zorganizowany przez Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”. Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje prof. Akademii 
Marynarki  Wojennej  w  Gdyni,  Astrid  Męczkowska  –  Christiansen,  dyrektor  Instytutu 
Pedagogiki AMW.
W ramach programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” w Przedszkolu realizowane są też 
działania,  które  zostały  zaplanowane  do  projektu  „Rady  na  odpady-  sposoby  segregacji 
odpadów  i  wykorzystanie  ich  do  wtórnego  użytku”   przez  koordynatorów:  mgr  Dorotę 
Langowską, mgr Jolantę Płaczek  i zatwierdzone przez Dyrekcję oraz Radę Pedagogiczną 
Przedszkola nr 13.

.
Projekt środowiskowy z komponentem badawczym

Plan działań w ramach projektu  „Rady na odpady- sposoby segregacji odpadów i 
wykorzystanie ich do wtórnego użytku”

LUTY

1. Szkoleniowa Rada pedagogiczna.
2. Spotkanie ekologiczne z rodzicami.
3. Zajęcie z zakresu segregacji odpadów. 
4. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem odpadów papierowych: gazet, rolek po 

papierze toaletowym, pudełek od zapałek.
5. Zwiad ekologiczny- wycieczki w najbliższym terenie szukanie nielegalnych wysypisk, 

miejsc wyznaczonych do segregacji śmieci.
6. Uwolnij swoje książki, wymiana książek literatury dziecięcej i dla dorosłych.
7. „Zima dookoła- zabawa z kubeczkami może być wesoła”, układanie i budowanie 

igloo z opakowań po jogurtach.
8. Ubcykling, zajęcia plastyczne, wykorzystanie odpadów ekologicznych.
9. Prezentacja multimedialna w wykonaniu Rodzica pt: „Rady na odpady”
10. Zapoznanie z tematyką ekologiczną- umieszczenie referatu na stronie internetowej       

a także na tablicy ogłoszeniowej dla rodziców na temat: „Chrońmy planetę”

MARZEC

1. Cykl zabaw i zajęć z zakresu „Uczymy się segregować odpady”
2. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe pojemniki”
3. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem odpadów nietypowych (sznurki, gąbki 

kąpielowe, kłębek wełny)
4. Spotkanie z ekspertem, zaproszenie gości z Komunalnego Związku Gmin, zajęcia 

edukacyjne.
5. Pierwszy dzień wiosny, korowód z ekologicznym kwiatkiem. Wspólne wyjście             

z Przedszkolem nr 46 „Jaś i Małgosia” do Gdyni na Skwer Kościuszki. 
6. Wiosenna orkiestra, wykonanie instrumentów alternatywnych.
7. Rady na odpady, układanie wierszy, haseł, rymowanek dotyczących temat.



8. Zapoznanie z tematyką ekologiczną- umieszczenie referatu na stronie internetowej       
a także na tablicy ogłoszeniowej dla rodziców na temat: „Baw się dbając o nasz świat”

KWIECIEŃ

1. Rozmowy kierowane w grupach z wykorzystaniem: planszy, ilustracji, plakatów itp. 
na temat ekologii- określanie stanu wiedzy

2.  „Ekologiczna pisanka”- zajęcia plastyczne.
3. „Ekologia jest wśród nas” przedstawienie przygotowane przez dzieci z najstarszych 

grup wiekowych. 
4. Punkt skupu surowców wtórnych- wycieczka do punktu skupu makulatury i plastiku 

lub punktu złomu i metali niezależnych. 
5. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem odpadów plastikowych: butelki, 

opakowania po jogurtach, plastikowe nakrętki.
6. Zadbamy wspólnie o środowisko, wymiana gier, puzzli, układanek.
7. Olimpiada sportowa, (zajęcia otwarte z rodzicami), „Baw się z nami odpadami”
8. „Wiosna dookoła- zabawa z nakrętkami też może być wesoła”, układanie obrazków      

z zakrętek.
9. Zapoznanie z tematyką ekologiczną – umieszczenie referatu na stronie internetowej a 

także na tablicy ogłoszeniowej dla rodziców na temat: „Wychowanie ekologiczne w 
przedszkolu” 

PREZENTACJA PROJEKTU I OCENA 

   Quiz ekologiczny, międzyprzedszkolny. Prezentacja  zdobytej wiedzy i umiejętności.
 Ślubowanie małych ekologów oraz wręczenie odznak „Małego Ekologa”
 „Torby i torebki ekologiczne”-  międzyprzedszkolny konkurs z udziałem rodziców 

organizator Przedszkole nr 13 wystawa prac. 
 Ankieta do rodziców „Rady na odpady”

Fotoreportaż w postaci prezentacji  z przebiegu projektu w placówce.


