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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W  SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W 

SKOMIELNEJ BIAŁEJ O TEMETYCE EKOLOGICZNEJ  

„ MY SMOGU NIE CHCEMY” 

 

 

 

W listopadzie 2020 roku w Samorządowym Przedszkolu w Skomielnej Białej 

przeprowadzono szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej u 

dzieci. Kampania edukacyjna została przeprowadzona dla dzieci w ramach realizacji działań 

Gminy Lubień 4.4.2„Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji na terenie Gminy Lubień poprzez 

wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na biomasę i paliwa gazowe w 

indywidualnych gospodarstwach domowych” oraz 4.4.3 „Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji 

na terenie Gminy Lubień poprzez wymianę źródeł ciepła na wysokosprawne kotły na paliwa 

stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”. 

 

 

I. DZIAŁANIA PRZESDZKOLA 

Cykl zajęć, zabaw, pogadanek i doświadczeń zostały przeprowadzone we wszystkich 

grupach wiekowych, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia 

uświadamiały konieczność poprawy jakości powietrza, szukanie alternatyw dla 

przestarzałych pieców, niewłaściwego doboru spalanych produktów, niepalenie śmieci w 

przydomowych piecach, oszczędzanie prądu i ciepła. Dzieci uczyły się czym jest niska 

emisja pyłów, które do powietrza wprowadzają niskie kominy połączone z piecami w 

których spala się niewłaściwe paliwa i spaliny wydalane przez pojazdy. Dzieci starsze 

chętnie grały w grę planszową „Ekomania, czyste powietrze”, rozwiązywały zagadki 

ekologiczne. Zorganizowane działania kształciły u dzieci prawidłowe nawyki ekologiczne. 

Doświadczenia pokazały dzieciom, jak zadymienie wpływa na ilość i jakość powietrza, 

pozostający osad ze spalania drewna, dzieci szukały alternatyw wykorzystujących naturalne 

źródła energii- wiatr, woda, słońce.  
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II. KONKURS PLASTYCZNY 

Zwieńczeniem zajęć był konkurs plastyczny ogłoszony dla wszystkich przedszkolaków. 

Dzieci 3, 4- letnie wykonywały pracę zbiorową w formie plakatu 

 

    
 

                   
 

                          
 



 

Dzieci 5,6 letnie tworzyły prace indywidualnie, ukazując SMOG jako smoka, stwora, który 

zasłania promienie słońca, utrudnia oddychanie, zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt oraz świat 

w jakim chcą żyć- z czystym powietrzem, w zieleni, zmieniające środki lokomocji na 

ekologiczne i korzystające z odnawialnych źródeł energii.  

 

       
 

 
 

 
 

 



 

Na konkurs wpłynęło 35 prac- w tym 2 zbiorowe. 

Ze względu na zaangażowanie i pomysłowość Jury postanowiło nagrodzić wszystkich 

uczestników i przyznać tylko 1 i 2 miejsca. 

Nagrody zostały ufundowane przez Gminę Lubień i mają charakter edukacyjny. 

 

Prace grupowe: 

I  MIEJSCE- Grupa Misie 

I  MIEJCSE- Grupa Krasnale 

 

Prace indywidualne: 

Grupa Motyle- 5 latki- 20 prac 

I  MIEJSCE 

1.Antoni Ż. 

2. Sebastian M. 

3. Aleksander S. 

Pozostałe dzieci II MIEJSCE 

Grupa Biedronki- 6latki- 13 prac 

 I  MIEJSCE 

1. Karol K.  

2. Adrian Cz. 

3.Jan L. 

Pozostałe dzieci II MIEJSCE 

 

           
 



 

 
 

               
 

PODSUMOWANIE 

Podniesienie świadomości ekologicznej u najmłodszych mieszkańców daje nadzieję 

na wychowanie pokolenia świadomego zagrożeń jakie niesie za sobą spalanie niewłaściwych 

produktów, korzystanie z przestarzałych pieców, niewłaściwe gospodarowanie odpadami. 

Edukacja dzieci jest impulsem, który może przyczynić się do podniesienia 

świadomości rodziców, a na przyszłość bardziej wyedukowane społeczeństwo, dbające o 

najbliższe otoczenie i przyszłość naszej Ziemi. 

 


