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 Sprawozdanie z realizacji zadań 
Projektu  Edukacji Ekologicznej 
  ,, Ten  smo(k)g   to  nie  bajka" 

w Zespole Szkół Gminnych im. M. Kopernika w Gawłowie. 
Gminne Przedszkole w Gawłowie. 

 

,,Ten smo(k)g to nie bajka” to projekt  edukacji ekologicznej, który był  przeznaczony do 

realizacji przez nauczycieli przedszkola z wychowankami Gminnego Przedszkola w Gawłowie, 

ich rodzicami oraz społecznością lokalną. Głównym celem projektu była edukacja ekologiczna 

najmłodszych dzieci, a przez to również ich rodziców i najbliższych  dla kształtowania                      

w całym społeczeństwie właściwego zachowania w środowisku  i aktywnych działań na rzecz 

jego ochrony.  Przedszkolaki miały wiele zajęć edukacyjnych  na temat czystości powietrza, 

smogu, segregacji śmieci. Przeprowadzały liczne eksperymenty i doświadczenia dzięki 

urządzeniu laboratorium badawczego. Urządziły kąciki  strażnika przyrody. Przeprowadziły 

zbiórki : zakrętek i makulatury oraz elektrośmieci.  Brały udział  w konkursach ekologicznych        

i zgaduj zgadulach. Odbyli wycieczki do firmy segregującej odpady, oczyszczalni ścieków, do 

lasu na zajęcia w terenie. Brali udział w spektaklu ,,Czarownica -niska emisja"  Krakowskiego 

Biura Promocji. Pierwsze swoje działania i informacje przedstawili  na Pikniku Parafialnym                       

w Gawłowie.  Zdobytą wiedzę i  umiejętności prezentowali na zajęciach otwartych dla 

rodziców. O swoich działaniach  informowali na gazetkach informacyjnych w przedszkolu, 

stronie internetowej, Facebooku przedszkola  i opracowanych informatorach dla rodziców. 

  Realizacja projektu, działalność promocyjna i medialna dotycząca realizacji zadań 

projektowych była  wsparciem dla inicjatyw gminy w zakresie gospodarowania odpadami                     

i ochrony środowiska. Przedszkole włączyło  się  w powszechną edukację dotyczącą zasad 

segregacji śmieci, ochrony powietrza, wody oraz rozpowszechniania  proekologicznych  

nawyków i  zachowań. Poprzez najmłodszych nasz projekt wpływał na zmianę świadomości                    

i postaw w zakresie ochrony środowiska wśród społeczności lokalnej. 

Projekt był realizowany od 1.04.2019 roku do 30 października 2019r. 

Pozytywne rezultaty projektu osiągnęliśmy  poprzez: przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć                 

w salach przedszkolnych, w lesie, w gospodarstwie ekologicznym; zorganizowanie 

konkursów ekologicznych, wycieczek do oczyszczalni ścieków, do firmy segregującej śmieci; 

organizację  Pikniku Ekologicznego dla społeczności lokalnej; ciekawe spotkania z 

kominiarzem, przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska Bocheńskich Zakładów Usług 

Komunalnych w Bochni, przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Bochni. Naukę samodzielnego wykonywania doświadczeń i pomiarów przez przedszkolaków. 
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Tworzenie  prezentacji, wystaw prac, przygotowanie ulotek dla mieszkańców. W ramach 

projektu edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Gawłowie-Gminne Przedszkole w 

Gawłowie podjęto następujące działania:  

1. Organizacja warsztatów i zajęć na terenie przedszkola                                                                              

W ramach zadania zorganizowano spotkanie z panem kominiarzem z Zakładu Kominiarskiego 

w Tarnowie. Dzieci uzyskały informację o tym, jak groźne jest spalanie odpadów                              

w domowych piecach i kominkach oraz co to jest ten smog. Kominiarz omówił również                        

z dziećmi co to jest czad i jak jest niebezpieczny.
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Kolejne warsztaty dla dzieci były przeprowadzone przez pracownika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.                                                                                                                       

Na spotkaniu uświadomiono dzieciom o konieczności sadzenia drzewek                                       

i roślin. Wytłumaczono  znaczenie zieleni jako filtru powietrza. Dzieci poznały też różne 

gatunki drzew i sposoby ich sadzenia. Na zakończenie wspólne posadzono krzewy i drzewka 

w ogrodzie przedszkolnym. 
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Kolejne spotkanie wychowankowie przedszkola mieli z pracownikiem Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni – Panią Renatą Cholewą. Głównym tematem 

spotkania było „Skąd się bierze woda w kranie?” Pani zaprezentowała dzieciom, krótki film 

animowany oraz zapoznała dzieci, jaką drogę przebywa woda zanim trafi do gospodarstw 

domowych, przedszkola itp., skąd dawniej, a skąd teraz czerpiemy wodę? W jaki sposób 

woda uzdatniana jest w wodociągach. Krótkie zabawy i zagadki pozwoliły dzieciom 

zapamiętać najważniejsze informacje.  Na spotkaniu rozmawiano również jak oszczędzać 

wodę.  
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2. Zajęcia otwarte z rodzicami                                                                                                                        

W ramach zadania odbyły się 3 zajęcia otwarte z rodzicami. W dwóch grupach młodszych 

przeprowadzono zajęcia pt. „Coś z niczego, ale najpierw segregujemy śmieci i dbamy o czyste 

powietrze”  Dzieci wraz z przybyłymi rodzicami  wspólnie wykonywały zabawki ekologiczne. 

Za nim jednak rozpoczęły zajęcia przy stolikach z rodzicami poprzez zabawę uczyły się 

segregować śmieci i odpowiadały co to „smog”. Radości i dobrej zabawy przy tworzeniu 

zabawek z odpadów było bardzo dużo. 
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        W najstarszej grupie tematem wiodącym była "woda". Dzieci wraz z rodzicami 

poznawały właściwości wody, odkrywały skąd bierze się woda w ziemi jak i w kranie. Poznały 

również znaczenie wody w przyrodzie oraz sposoby jej oszczędzania. 
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W grupie czwartej pokazano prezentację multimedialną „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci 

uzyskały informację, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych 

pomieszczeniach.  

 

 

3. Organizacja wycieczek i zajęć terenowych 
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           W ramach zadania 14.06.2019 r. 5 i 6-latki odwiedziły oczyszczalnię ścieków                                          

w Damienicach. Celem wycieczki było: zapoznanie dzieci z niektórymi sposobami 

oczyszczania wody, uzmysłowienie im skutków zanieczyszczenia wody, zapoznanie                     

z oczyszczalnią ścieków. W czasie wycieczki dzieci dowiedziały się o sposobach oczyszczania 

wody, a także zwiedziły zakład. Poznały poszczególne etapy oczyszczania wody. Dzięki tej 

wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy 

włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.  
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    W październiku odbyła się wycieczka do firmy segregującej odpady Ekombud w Bochni. 

Zakład ten posiada  jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Polsce. W ramach 

zajęć ekologicznych grupa przedszkolaków poznała system i zasady segregacji odpadów. 

Dzieci miały możliwość za pomocą zabawy sprawdzić czy już dobrze segregują śmieci. 
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Również w październiku dzieci miały okazję wyruszyć do Nadleśnictwa Brzesko- Jodłówka        

na ścieżkę edukacji ekologicznej „Z leśniczym przez las” Dzieci miały okazję uczestniczyć               

w ciekawej „zielonej lekcji”. Na  miejscu przywitał przedszkolaków Pan podleśniczy Stanisław 

Rosa, który z wielkim zaangażowaniem opowiedział o swojej pracy, lesie i jego znaczeniu dla 

środowiska. Dzieci poznały pracę leśnika, drwala. Zobaczyły również jak rosną drzewa na 

szkółce leśnej, jak należy o nie dbać i ile trudu potrzeba, by były zdrowe i piękne.  
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25 września dzieci z grup: "Krasnoludki" i "Tygryski" wzięły udział w całodniowej wycieczce                           

na warsztaty ekologiczne do gospodarstwa agroturystycznego w Wiśniowym Gaju. Przedszkolaki                         

w czasie warsztatów  poznały tajniki powstawania chleba, nauczyły się rozpoznawać gatunki drzew                                                         

i rozpoznawać zboża. Nie obyło się też bez wspaniałej zabawy na podwórku. Dzieci mogły skorzystać          

z wielkiego placu zabaw. Przez cały czas obcowały ze zwierzętami, a uwieńczeniem była przejażdżka 

na kucykach. Poznawały jak należy opiekować się zwierzętami. Wielką atrakcją było również 

samodzielne pieczenie ziemniaków w ognisku, a następnie ich konsumowanie.  
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W ramach projektu przedszkolaki wyjeżdżały  na zajęcia terenowe w ramach zajęć 

prowadzone przez nauczycielki przedszkola: do lasu, wychodziły na łąki, nad brzeg Gróbki. 

 

4. Spektakl ,,Czarownica -niska emisja" 

W ramach projektu przedszkolaki uczestniczyły w spektaklu „Czarownica- niska emisja” 

przygotowanym przez  Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Spektakl dał okazję do poznania 

dzieciom pojęcia „smog” i czym jest zanieczyszczenie powietrza. Dzieci brały też udział                     

w prezentacji pt. Czyste powietrze” połączonej z eko-zagadkami i eko-muzyką. 
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5.Organizacja konkursów 

 

Kolejnym zadaniem projektowym był rodzinny konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców                

pt: ”Uroki naszych wód uchwycone w obiektywie”. Konkurs trwał przez wrzesień                                     

i październik. Rodzice wraz z dziećmi zgłaszali zdjęcia na konkurs. Konkurs dał możliwość 

wspólnych  rodzinnych spacerów i wyszukiwania ciekawych miejsc na rzeką Rabą i Gróbką. 

Zakończył się przyznaniem nagród oraz wystawą zdjęć.  

W ramach realizowanego projektu został zorganizowany kolejny konkurs fotograficzny dla 

dzieci i ich rodziców pt: „Gawłów czysty i zanieczyszczony. Konkurs trwał od czerwca do 

października. Rodzice wraz z dziećmi zgłaszali zdjęcia na konkurs. Konkurs dał możliwość 

odkrycia pięknych, zagospodarowanych miejsc oraz pozwolił wytropić dzikie wysypiska oraz 

miejsca do uprzątnięcia w naszej miejscowości.  Zakończył się przyznaniem nagród oraz 

wystawą zdjęć. Kolejnym etapem jest teraz sprzątanie tego co odkryli uczestnicy konkursu. 

W dniu 24.10.2019r.  odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Zaczarowany las”.                               

W konkursie brali udział przedstawiciele wszystkich  przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych            

z Gminy Bochnia. Na wstępie konkursu przekazano wszystkim informacje o realizowanym 

projekcie ,,Ten smko(k)g to nie bajka.                                                                                                           

Uczestnicy i ich opiekunowie przez cały czas trwania konkursu mieli okazję przenieś się                     

w zaczarowany świat przyrody. Wszytko to było możliwe dzięki oprawie scenicznej, która           

w połączeniu z tekstami wierszy uczestników wprowadziła w prawdziwą leśna magię.                   
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W czasie, w którym jury gorąco obradowało dziewczynki z grupy najstarszej zaprezentowały 

krótki program artystyczny "Jesień w lesie". Na zakończenie konkursu wręczono dyplomy             

i nagrody wszystkim uczestnikom ufundowane z funduszy projektu. 
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W dniu 23 października 2019 roku w Przedszkolu odbył się „Quiz wiedzy ekologicznej Zgaduj Zgadula” 

Przedszkolaki miały okazję do wykazania się wiedzą związaną z tematyką ekologiczną. Dzieci starały 

się zdobyć jak najwięcej punktów. Wszystkie grupy otrzymały wspaniałe nagrody, a wyróżniające się 

dzieci dyplomy i nagrody indywidualne. 
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6.Organizacja kącika małego badacza 

W ramach realizacji projektu zorganizowano „4 kąciki badacza”. Zakupione pomoce                               

i materiały pozwoliły na samodzielną pierwszą pracę badawczą przedszkolaków. 

Przedszkolaki eksperymentowały z wodą, roślinami. Uczyły się posługiwać mikroskopem                        

i globusami. Zapoznanie dzieci we wszystkich grupach wiekowych z symboliką kolorów na 

globusie 

Przeprowadzono następujące doświadczenia: 

 

„Komu potrzebna jest woda?   

a) posadzono rośliny w dwóch pojemnikach - podlewano systematycznie tylko jedną, 

(drugiej nie dopuszczono do zasuszenia), przedszkolaki wyciągnęły wnioski –woda 

potrzebna jest ludziom, zwierzętom i roślinom; 

b) własnoręczne wykonywanie preparatów roślinnych. Dla większości dzieci było to 

pierwsze spotkanie z mikroskopem, dlatego też na początku zostały zapoznane                        

z budową mikroskopu oraz z zasadami korzystania z niego. Następnie dzieci brały 

czynny udział w przeprowadzeniu eksperymentu dotyczącego przepływu wody                         

u roślin; 

c) założono hodowlę fasoli w ziemi i na gazie, prowadzono dzienniczek obserwacyjny, 

wykonywano ilustrację; 

d) „Roślinom chce się pić”- umieszczenie kwiatka w słoiku z zabarwioną wodą, 

obserwacja zmiany koloru kielicha kwiatowego; 

e) rozpuszczanie różnych substancji w wodzie, barwienie wody, parowanie i skraplanie, 

„co pływa, co tonie?”, krystalizacja soli i cukru; 

f) oglądanie zgromadzonych eksponatów oraz założenie kącika przyrody ożywionej 

(hodowla roślin doniczkowych, sianie ziół, kwiatów).   
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7.Organizacja kącika strażnika przyrody 

W  sali każdej  grupy zorganizowano kącik „strażnika przyrody” (cztery kąciki). Zakupione 

książki i materiały zachęcały dzieci do ich przeglądania i zabawy. Były one również 

wykorzystywane przez nauczycielki podczas codziennego czytania dzieciom. W ramach tego 

zadania przeprowadzono akcję  ,, Czytamy książki o wodzie, o przyrodzie”. Wpłynęło to na  

wrażliwość dzieci na piękno przyrody. 

Dzieci realizowały też zadania pt. „Z ekologią zaczynam swój start w przyszłość”- oglądały 

bajki, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce ekologicznej. 
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8. ” Tu działamy, gdzie mieszkamy”-  sortowania śmieci. 

W przedszkolu odbyły się zajęcia, których głównym celem było zachęcanie dzieci do 

segregowania śmieci oraz dbania o otaczający świat. Dzieci rozpoznawały materiały z których 

wykonane były odpady, a następnie segregowały je do odpowiednich pojemników.  
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9.Wykonanie interaktywnego kalendarza ekologicznego 

Wykonano interaktywny  kalendarz ekologiczny, który obejmuje wszystkie spopularyzowane 

„dni ekologiczne”, popularne święta i ważne dni. Wydrukowano go również i zawieszono na 

tablicy ,,Dla rodziców”.  
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9.Zbiórki surowców. 

W ramach projektu przeprowadzono 3 zbiórki surowców wtórnych. 

 – zbiórka nakrętek plastikowych, zużytych baterii (akcja dla dzieci i ich rodziców); 

- zbiórka elektrośmieci ( zebrano pól tony) 

- zbiórka makulatury 

Na zajęciach w przedszkolu dzieci dowiedziały się o znaczeniu tych zbiórek. Akcja uczy 

selektywnej zbiórki surowców wtórnych i jednocześnie pomaga niepełnosprawnym dzieciom 

w uzyskaniu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego. 
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10.Wydawanie gazetki i informatorów. 

Opracowano i rozprowadzono wśród rodziców gazetki informacyjne na temat sposobów 

oszczędzania energii, wody oraz dbania o czystość środowiska, rozprowadzono  gazetki na 

terenie przedszkola.   

 

 

 

11.Współorganizowanie Pikniku Parafialnego 

        9 czerwca nasze przedszkolaki wzięły udział w „Rodzinnym Pikniku Parafialnym”. Z tej 

okazji wystawiły spektakl, doskonale znanej wszystkim bajki pt. „Kopciuszek” z elementami 

ekologicznymi dotyczącymi zdrowego odżywiania oraz  ochrony powietrza i wody. Na pikniku 

też poinformowano całą społeczność lokalna o realizowanym projekcie edukacji ekologicznej 

współfinansowanym przez  WFOŚiGW w Krakowie. Mali  aktorzy wystąpili przed 

społecznością lokalną oraz przed swoimi rodzinami. Wszystkie dzieci doskonale wcieliły się w 

swoje role,           a stroje i elementy dekoracyjne pomogły wszystkim przenieść się w krainę 

tej bajki. Wszyscy  z dużym zaciekawieniem oglądali spektakl, po którym nagrodzili małych 

aktorów gromkimi brawami. Przy okazji pikniku  na zorganizowanym stoisku 

zaprezentowano jak żyć ekologicznie.  
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12. Piknik ekologiczny na zakończenie projektu 

W dniu 29 października 2019 r. podsumowano realizację projektu. Na Piknik zaproszono 

wszystkich przedszkolaków z rodzicami, uczniów Szkoły Podstawowej w Gawłowie i całą 

społeczność lokalną.  W trakcie Pikniku przypomniano cele projektu oraz osiągnięte 

rezultaty. Rozdano nagrody za osiągnięte wyniki w konkursach projektowych.  
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Zaprezentowano wystawę prac konkursów fotograficznych.  Przedszkolaki przygotowały 

pokaz eko-bajkę oraz spektakl ,,Jesień”. Rodzice i pracownicy przedszkola przygotowali 

ekologiczny poczęstunek. Piknik zakończył się wspólną zabawą wszystkich przy muzyce. 
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Podsumowanie  

Zrealizowane zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminę Bochnia - Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie. 

Gminne Przedszkole w Gawłowie pt. „Ten smo(k)g to nie bajka” przyczyniło się do 

podniesienia świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców, uczniów 

szkoły oraz dorosłych mieszkańców poprzez ciekawe wydarzenia, wydane publikacje 

edukacyjne, warsztaty ekologiczne i konkursy. Dzieci  czynnie i chętnie uczestniczyły                              

i włączały się w działania. Zaplanowane i zrealizowane zadania cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci, ich rodziców i najbliższych. 


