
EWALUACJA INNOWACJI: 

MAŁY EUROPEJCZYK 

PRZYJACIELEM ZIELONEJ 

PLANETY BIS. 

 

CZAS REALIZACJI:  

10.2020 - 06.2021 



Opis innowacji: 
 Celem kontynuacji działań w zakresie 

innowacji było wyjście naprzeciw 
potrzebom naszej planety Ziemi i 
wdrożenie działań proekologicznych w 
codziennym życiu naszych dzieci podczas 
pobytu w przedszkolu a także poza nim.  

 Dzieci w poprzednim roku szkolnym 
miały okazję zapoznać się z tematem 
ochrony środowiska przyrodniczego, 
ekologii. Wykazały  ogromne 
zainteresowanie tematem, dlatego 
podjęłyśmy decyzję o kontynuacji 
innowacji. Bazując na doświadczeniach i 
wiedzy dzieci będziemy pogłębiały temat 
ekologii. 

 



REALIZACJA INNOWACJI LUTY- CZERWIEC 2021 



DZIEŃ BEZ OPAKOWAŃ 
FOLIOWYCH. 
Poziomki wysłuchały wierszy, z 
których dowiedziały się dlaczego 
należy używać toreb papierowych, 
zamiast foilowych. Wykonały 
doświadczenie, z którego 
wywnioskowały, że folia rozkłada 
się w ziemi o wiele, wiele dłużej 
niż papier. Wykonały również 
swoje torebki papierowe na 
skarby. 



Smog czy smok?- zanieczyszczenie 

powietrza, jak się chronić. 



Czy śnieg jest czysty?- doświadczenie. 



,,Co to znaczy chronić środowisko”:- 

mapa myśli. 



,,Światowy Dzień 
Ptaków”.  
Dzieci obejrzały film 
edukacyjny na temat 
budowania gniazd 
przez ptaki oraz 
dowiedziały się, jak 
możemy chronić 
ptaki. Wykonały 
pracę plastyczną 
,,Ptaki w 
gniazdach”. 



,,Eko instrumenty”- praca plastyczna.  



Uczymy się segregować odpady. 



Uczymy się jak dbać o zwierzęta zimą.  
Praca plastyczna,, Karmnik”- wg metody D. 

Dziamskiej,, Edukacja przez ruch” 



,,Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska”- 
plakat grupowy. 



Nasze wiosenne uprawy-  

uczymy się dbania o 

rośliny i wiemy czego 

potrzebują by rosnąć. 



,,Dbamy o 

zwierzęta”- wiemy jak 

szanować przyrodę. 

,,Zwierzęta na ziemi widziane 

oczami dzieci”- praca 

plastyczna. 



Wiosenne 

porządki w 

ogrodzie. 



Ekoeksperymentarium- udział w 
projekcie Ekoeksperymentarium. 
 Poziomeczki utrwaliły wiedzę na temat 
segregacji  śmieci, oszczędzania wody, 
energii elektrycznej, ekologicznych 
zakupów, ekologicznego sprzątania domu 
i wiele wiele innych. 
Dowiedziały się, że przyszłość Ziemi 
można zmienić bez wychodzenia z domu. 
Dzięki wizycie w wirtualnym domu i 
łamigłówkom, ukrytym w pokojach mogły 
zrozumieć, jak wielkie znaczenie ma 
zmiana drobnych nawyków 



Ekoeksperymentarium 



DYPLOMY 



Mała retencja- co to takiego?  

Dzieci zdobyły wiedzę na temat małej retencji, 

dowiedziały się, że na świecie jest mało wody pitnej.  



Dziękujemy za uwagę 


