
Sprawozdanie z realizacji projektu 
edukacyjnego „Eko Ludek” 

 

Projekt realizowany był w Przedszkolu Niepublicznym „Bim Bam Bino” w Toruniu, we 

wszystkich grupach.  Koordynatorem projektu  była Angelika Niedziela. 

Zgłoszenie projektu: 09.10.2020r.  

Realizacja projektu – wrzesień 2020 – 30 czerwiec 2021 

 

Głównym celem projektu było  zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę dbania o środowisko, w 

którym żyjemy. 

 

Cele szczegółowe to: 

 przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach 

przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,  

 poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,  

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których 

sprawcą jest człowiek,  

 uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,  

 zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,  

 rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności i umiejętności 

wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,  

 przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce 

naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,  

 rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii 

elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania w 

codziennym życiu,  

 przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,  

 rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że 

podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym 

świecie,  

 zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery, 

drzewa, parki, ptaki, owady),  

 rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,  

 kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),  

 stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania 

obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,  

 kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,  

 rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.  

 

 

 

 

 



Realizacja projektu 
 

Zadania do wykonania (minimum 10) 

 

 Wrzesień:  

 Utworzenie w placówce/sali kącika Eko Ludka,  

 Założenie w sali biblioteczki ekologicznej,  

 Wprowadzenie kodeksu Eko Ludka – Prawa i Obowiązki,  

 Eko Straż – obserwacja najbliższego otoczenia w celu poszukiwania miejsc 

poświęconych np. segregacji odpadów, itp.,  

 „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” udział w Akcji Sprzątanie Świata,  

 Założenie kącików przyrody w sali – dostosowywanie ich do pory roku,  

 Założenie kalendarza Eko Ludka i oznaczenie w nim ważnych dat.  

 

Październik – Lasy:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o ekosystemach jakimi są 

lasy,  

 Zaproszenie przedstawiciela Lasów Państwowych z pogadanką,  

 Wycieczka do lasu,  

 Zasadzenie drzewek/ krzewów w ogrodzie przedszkolnym.  

 

Listopad – Zdrowa żywność:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o zdrowej żywności. 

Wytłumaczenie co oznacza ten termin i jak/gdzie znaleźć ekologiczną 

żywność,  

 Wizyta w sklepie z ekologiczną żywnością,  

 Wizyta na ryneczku,  

 Przygotowanie eko potrawy (napoju, sałatki, przekąski),  

 „Wiem co jem” – spotkanie z dietetykiem,  

 Konkurs dla dzieci i rodziców „Zdrowie na talerzu”.  

 

Grudzień – Powietrze:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o powietrzu i jego 

zanieczyszczeniu,  

 Wycieczka do WIOŚ/spalarni śmieci,  

 Spotkanie z pracownikiem MPEC Rzeszów – rozmowa o zanieczyszczeniu 

powietrza.  

 Organizacja zajęć otwartych dla rodziców „ Ekologiczna choinka” – wykonanie 

ekologicznych ozdób na choinkę,  

 Hałas – jak wpływa na nas i środowisko,  



,,Eko eksperymenty – Powietrze”- zajęcia praktyczne mające na celu 

rozbudzenie ciekawości świata oraz wyciąganie wniosków z obserwowanych 

doświadczeń (,,Figury z odkurzacza”, ,,Magiczny balonik”, ,,Łuk wiatru”)  

 

Styczeń – Woda:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o wodzie - jej znaczeniu i 

zanieczyszczeniu,  

 Wycieczka do MPWiK – oczyszczalnia ścieków/ stacja uzdatniania wody.  

 ,,Eko eksperymenty – Woda”- zajęcia praktyczne mające na celu rozbudzenie 

ciekawości świata oraz wyciąganie wniosków z obserwowanych doświadczeń 

(,,Wędrująca woda:, ,,Co pływa, co tonie”, ,,Skąd się bierze deszcz”)  

 

Luty – Segregacja odpadów - Recycling:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o segregacji odpadów - jej 

znaczeniu dla środowiska,  

 Eko moda, przygotowanie pokazu mody ekologicznej z wykorzystaniem 

materiałów odpadowych,  

 Wykonanie w sali pojemników do segregacji odpadów,  

 Wycieczka do sortowni/ spalarni odpadów,  

 ,,Eko eksperymenty – Recykling”- zajęcia praktyczne mające na celu 

rozbudzenie ciekawości świata oraz wyciąganie wniosków z obserwowanych 

doświadczeń (,,Papier własnej produkcji”, ,,Papierowe kwiaty na wodzie”, ,,Od 

szkła się pali”)  

 

Marzec – Plastik:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o plastiku i jego wpływie na 

środowisko,  

 Wiemy, że ekologiczne torby wykorzystujemy – konkurs na torbę ekologiczna 

własnego projektu,  

 Przygotowanie piosenki o charakterze ekologicznym,  

 Przygotowanie zabawy o charakterze ekologicznym,  

 Przygotowanie tańca/etiudy tanecznej o charakterze ekologicznym,  

 Dzień Wiosny – powitanie nowej pory roku piosenką i tańcem.  

 

Kwiecień – Ziemia:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o ziemi/glebie i jej znaczeniu,  

 Zakładamy zielniki,  

 Zielony kącik w sali, przygotowanie uprawy w sali przedszkolnej,  

 Nasza zielona grządka – stworzenie grządek w ogrodzie przedszkolnym,  

 Dzień Ziemi – zorganizowanie w przedszkolu „zielonego dnia”. Przygotowanie 

zielonego ubioru i posiłków na ten dzień (ustalenie z intendentem).  

 Nasza Piękna Ziemia – przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców.  



 ,,Eko eksperymenty – Rośliny”- zajęcia praktyczne mające na celu rozbudzenie 

ciekawości świata oraz wyciąganie wniosków z obserwowanych doświadczeń 

(,,Kiełkujące nasiona różnego kształtu”, ,,Uprawa fasoli”, ,,Dwukolorowe 

kwiaty”)  

Maj – Energia:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o energii - jej znaczeniu i 

różnych możliwościach jej wytwarzania,  

 Jak oszczędzać energię? – przygotowanie pogadanki,  

 Wycieczka do PGE Muzeum Elektryczności,  

 Teatrzyk cieni. Przygotowanie wspólnie z dziećmi inscenizacji z 

wykorzystaniem światła i cienia,  

 Dzień Ekologa. Przygotowanie zabaw i i konkursów o tematyce ekologicznej,  

 ,,Eko eksperymenty – Energia”- zajęcia praktyczne mające na celu 

rozbudzenie ciekawości świata oraz wyciąganie wniosków z obserwowanych 

doświadczeń (,,Teatr cieni”, ,,Prąd z ogórka”, ,,Elektryczne owady”).  

 

Czerwiec – Eko turysta:  

 Przygotowanie i/lub przedstawienie prezentacji o przyrodniczych atrakcjach 

regionu, zwrócenie uwagi na świadome korzystanie z piękna przyrody – nie 

zaśmiecanie jej.  

 Eko wakacje" - rozmowy, pogadanki, opowiadania, ilustracje, historyjki 

obrazkowe. Wdrażanie do bezpiecznych i ekologicznych zachowań w zabawach 

i w sytuacjach zagrożenia; utrwalanie numerów alarmowych,  

 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego,  

 Quiz ekologiczny – podsumowanie wiedzy zdobytej w ciągu roku.  
 

 

 

 

 

  



Wykonane zadania 
 

1. Zadanie - „Nie śmiecimy – sprzątamy- zmieniamy!” udział w Akcji Sprzątania 

Świata 

Data wykonania: 18.09.2020 

Grupa: Sowy 

 

Grupa Sowy z Przedszkola „Bim Bam Bino” w Toruniu, 18 września w ramach Akcji 

Sprzątanie Świata, posprzątała nasz przedszkolny ogródek. Dzieci wykazały się olbrzymim 

zaangażowaniem i troską o naszą planetę. Uczyły się segregacji odpadów oraz tego, jak duże 

znaczenie ma ona dla kondycji środowiska.  

  



2. Zadanie – Założenie kącików przyrody w sali – dostosowywanie ich do pory roku 

Data wykonania: wrzesień 

Grupa: Wszystkie grupy 

 

Dzieci z Przedszkola „Bim Bam Bino” w Toruniu podczas spacerów po ogrodzie 

przedszkolnym zbierały dary jesieni, a następnie dekorowały nimi swój kącik przyrody w sali. 

Dzięki temu wszystkie sale wypełniły się jesiennym, kolorowym klimatem.  
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3. Zadanie – Przygotowanie Eko potrawy 

Data wykonania: 23.09.2020 

Grupa: Mrówki 

 

Data wykonania: 22.10.2020 

Grupa: Sowy 

 

Data wykonania: 14.12.2020 

Grupa: Żabki i Kotki 

 

Grupy „Mrówki” , „Sowy”, „Żabki” oraz „Kotki” z Przedszkola Niepublicznego „Bim Bam 

Bino” w Toruniu upiekły swój chleb. Dzieci poznały tajniki pieczenia chleba oraz poczuły się 

jak prawdziwi piekarze. Chleb wyszedł przepyszny! Wszystkie dzieci zjadły go na śniadanie 

następnego dnia, 
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4.  Zadanie – Przygotowanie Eko potrawy 

Data wykonania: 01.10.2020 

Grupa: wszystkie 

 

Dnia 01.10.2020r. dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Bim Bam Bino” w Toruniu 

obchodziły Światowy Dzień Wegetarianizmu. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły do 

przedszkola odświętnie ubrane i zjadły elegancki, wegetariański obiad.  Zupa dyniowa w 

dyniowej wazie i kolorowe kopytka z marchewką, dynią i szpinakiem, do tego pachnąca, 

gotowana kapusta. Warto wspomnieć iż w naszym przedszkolu obchodzimy zawsze 

wegetariańskie poniedziałki i wegańskie środy. 

 

W tym dniu grupa Mrówki przygotowała zdrowe przekąski. Dzieci podczas ich wykonywania 

pamiętały o zachowaniu higieny.  

  



5. Zadanie – Wizyta na ryneczku  

Data wykonania: 05.10.2020 

Grupa: Motylki, Biedronki 

 

Grupy Biedronki i Motylki z Przedszkola „Bim Bam Bino” w Toruniu udały się na wycieczkę 

do warzywniaka. Dzieci poznały pracę sprzedawcy oraz zobaczyły, jakie produkty można 

kupić we wspomnianym wcześniej miejscu. Próbowały nazwać wszystkie owoce i warzywa, a 

nawet zrobiły własne zakupy.  

  



6. Zadanie – Wizyta w lesie oraz pogadanka z przedstawicielem Lasów 

Państwowych. 

Data wykonania: 7.10.2020 i 08.10.2020 

Grupy: Sowy, Motylki, Biedronki, Mrówki 

 

Grupy "Sowy", "Motylki" oraz "Biedronki" i „Mrówki” z Przedszkola „Bim Bam Bino” w 

Toruniu 7 i 8 października  pojechały na wycieczkę do pięknego lasu w Leśnictwie Olek. Na 

dzieci czekał tam leśniczy, który pokazał im tajemnice lasu. Dzieci poznały wiele 

interesujących ciekawostek o grzybach i życiu ptaków. Zbierały kasztany, liście oraz 

obserwowały zmiany zachodzące w 

przyrodzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Zadanie – Organizacja zajęć otwartych dla rodziców „ Ekologiczna choinka” – 

wykonanie ekologicznych ozdób na choinkę,  

Data: Grudzień 2020 

Grupy: wszystkie 

Wszystkie dzieci z Przedszkole Bim-Bam-Bino w Toruniu wykonały ekologiczne ozdoby 

choinkowe, a następnie ozdobiły nimi drzewka iglaste rosnące w naszym ogrodzie 

przedszkolnym. Zawsze czyniliśmy to razem z rodzicami, z uwagi jednak na obecnie 

panujące obostrzenia, w tym roku dzieci stroiły choinki samodzielnie. 
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8. Zadanie – Ekologiczna choinka 

Data wykonania: Grudzień 2020 

Grupa: Żabki, Kotki, Mrówki 

 

Dzieci z grupy: Żabki, Kotki oraz Mrówki z Przedszkola Bim-Bam-Bino w Toruniu 

wykonały piękne choinki z rolek po papierze toaletowym.  
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9. Zadanie – Eko dekoracje kącika przyrody 

Data wykonania: Grudzień 2020 

Grupa: Żabki 

W grudniu grupa Żabki z Przedszkole Bim-Bam-Bino w Toruniu wykonała eko dekoracje do 

kącika przyrody :) W naszej sali roznosi się cudowny zapach świąt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zadanie: Eko karmnik 

Data wykonania: 26 styczeń 2021 oraz 03 luty 2021 

Grupa: Żabki oraz Biedronki 

Wszystkie dzieci z Przedszkole Bim-Bam-Bino w Toruniu przez całą zimę dokarmiały 

ptaki w naszym przedszkolnym karmniku. 

Grupa "Żabki" wykonała w styczniu karmnik z szyszek oraz z rolek po papierze 

toaletowym. Jeszcze tego samego dnia mogliśmy podziwiać ptaszki odwiedzające nasze 

przedszkolne drzewa. 

Natomiast dzieci z grupy "Biedronki" w miesiącu lutym zrobiły przekąski z jabłek dla 

ptaków. 



 

11. Zadanie – pojemnik na makulaturę 

Data wykonania: styczeń 

Grupa: wszystkie grupy 

 

Wszystkie grupy w miesiącu styczniu założyły w swoich salach pojemniki na makulaturę. Dzieci 

nauczyły się segregować papier oraz dowiedziały się, co możemy uzyskać z procesu recyklingu. Dzieci 

również w sowim najbliższym otoczeniu poznały miejsce, w którym wyrzucane są śmieci. Dostrzegły 

iż Kady pojemnik ma inny kolor i należy do niego wyrzucać określony rodzaj śmieci np. papier, szkło. 

 

 

 



12.  Zadanie: eksperymenty z wodą oraz 

13. Zadanie: eksperymenty z powietrzem 

Data wykonania: styczeń 

Grupa: Żabki, Kotki, Biedronki, Motylki 

W miesiącu styczniu mieliśmy tydzień eksperymentów o wodzie i powietrzu. Tym samym 

wykonaliśmy dwa kolejne zadania z projektu. Odkryliśmy, że woda może przybierać rożne kształty w 

zależności od naczynia, w którym się znajduje. Obserwowaliśmy wędrówkę wody i powstawanie 

deszczu. Sprawdzaliśmy, gdzie ukryło się powietrze oraz co pływa, a co tonie. Już wiemy, dlaczego 

warto myć ręce mydłem i jak stworzyć lotokopter, który lata. W zabawach badawczych uczestniczyły 

grupy: Żabki, Kotki oraz Biedronki. 

 

 

 

 

 

 



Zadanie: Zielony kącik w sali 

Data: 22-23.02.2021 

Grupa: Żabki 

Dzieci zasadziły: pietruszkę, marchew, por, cebuę, fasolę, ziemniaki, kiełki soczewicy oraz 

słonecznika.  



W maju dzieci posadziły jeszcze buraka  oraz czosnek i bazylię 

 

 



Zadanie: Dzień Wiosny – powitanie nowej pory roku piosenką i tańcem.  

Data: 22.03.2021 

Grupa: Wszystkie 

Wiosnę powitaliśmy śpiewająco. Wszyscy spacerowaliśmy wokół przedszkola i śpiewaliśmy 

wiosenną piosenkę. Następnie spaliliśmy marzannę i zaprezentowaliśmy wymyślony przez 

każdą z grup okrzyk oraz wykonaliśmy plakaty wiosny. Podczas naszej uroczystości nie 

zabrakło także wesołych tańców z okazji powitania wiosny. 



Zadanie: Zasadzenie drzewek/ krzewów w ogrodzie przedszkolnym.  

Data: 20.05.2021 

Grupa: wszystkie 

Wszystkie grupy  zasadziły owocowe drzewka w naszym ogrodzie przedszkolnym.  

Stworzyliśmy wiśniowy sad!  
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Zadanie: Założenie  ogródka na terenie przedszkolnym 

Data: 21.04.2021 

Grupa żabki 

Dzieci z grupy żabki zadbały o swój ogródek w przedszkolu. Wyrwały chwasty, kopały i 

grabiły zimię. Następnie zasadziły nasiona miododajne oraz podlały wcześniej zasadzone 

truskawki.  

 

 



Grupa mrówki : 05.05.2021 

 

Grupa motylki: 21.05.2021 

 

Grupa Sowy: 22.04.2021 



Zadanie: Zróbmy razem cos zielonego 

Data:: 22.04.2021 

Grupa: Żabki 

Wszystkie dzieci z grupy żabki ubrały się w tym dniu na zielono oraz prowadziły obserwacje 

przyrodnicze drzew. Dzieci stworzyły z okazji Dnia Ziemi Kodeks przyjaciela drzew oraz 

własne drzewo do kącika przyrody. Pozostałe grupy świętowały  Dzień Ziemi uczestnicząc w 

zajęciach dendrologicznych  z p. Mariuszem Warachim- Zielone Kujawy. Grupy: kotki, 

biedronki, motylki, mrówki oraz sowy 1 i sowy 2 zasadziły w tym dniu drzewka lub krzewy 

na terenie naszego ogrodu. 

 

 

  



Zadanie: Ekologiczna zabawka 

Data: 13 maj 2021 

Grupa: Żabki 

Dzieci nadały drugie życie kartonom i stworzyły z nich karetkę pogotowia. 

 

 



 

Zadanie: Konkurs dla dzieci i rodziców „Zdrowa Przekąska”. 

Data: 1.05.2021- 24.05.2021 

Grypa: wszystkie 

Zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu ogólnopolski konkurs „zdrowa przekąska”. 

 

 

 



Zadanie: ,,Eko eksperymenty – Rośliny”- zajęcia praktyczne mające na celu rozbudzenie 

ciekawości świata oraz wyciąganie wniosków z obserwowanych doświadczeń (,,Kiełkujące 

nasiona różnego kształtu”, ,,Uprawa fasoli”, ,,Dwukolorowe kwiaty”)  

Data: marzec 

Grupa: Żabki 

 

Dzieci obserwowały kiełkujące kiełki soczewicy i słonecznika. Obserwowały również, jak 

rośnie fasola oraz ziemniak. Uczestniczyły w zabawie badawczej „kolorowe kwiaty” – 

wyciągnęły wnioski, iż kwiaty piją wodę. 

 

 

 

 


