Co wiem o ekologii . . .
Raport z ogólnopolskiego badania świadomości
ekologicznej przedszkolaków
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O badaniu

uwzględniał możliwości poznawcze przedszkolaków – przyjął postać zabawy i kreatywnych zajęć,
prowadzonych przez nauczyciela.
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Wyniki badania pomogą wzbogacić program kształcenia ekologicznego najmłodszych i umocnić
dzięki temu ich proekologiczną postawę, stanowiąc doskonałe źródło inspiracji dla wychowawców,
rodziców i wszelkich instytucji, wychowujących i kształcących młode pokolenia.

Ile o ekologii wie przedszkolak? A jakie działania samodzielnie podejmuje w celu ochrony przyrody? Czy słyszał o recyklingu, zakręca wodę podczas szczotkowania zębów i gasi światło, wychodząc
z pokoju? Aby odpowiedzieć na te pytania wykonaliśmy ogólnopolski projekt badawczy, który pozwolił oddać swój głos w temacie ochrony środowiska podopiecznym polskich przedszkoli.
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Ochrona środowiska to jeden z głównych tematów społecznej debaty. Jesteśmy świadkami licznych kampanii promujących segregację śmieci, zamianę samochodu na rower czy oszczędzanie
cennych zapasów wody. Postawy dorosłych Polaków wobec środowiska naturalnego są nam znane
dzięki przeprowadzonym dotychczas projektom badawczym, nadszedł więc czas na włączenie do
publicznej dyskusji młodych respondentów - przecież to dzieci niebawem wkroczą w dorosłe życie,
mając wpływ na decyzje konsumenckie i przyjmując określoną postawę wobec środowiska, wybierając rower zamiast samochodu, energooszczędną żarówkę czy też segregując odpady.

Środowisko naturalne i jego ochrona
Aż 99% przedszkolaków wie, że należy dbać o otaczające nas środowisko. Ponadto, aż 90,5%
dzieci potrafi wskazać przynajmniej jeden przykład działania, które szkodzi przyrodzie. To bardzo ważny fakt, świadczący o posiadaniu przez dzieci nie tylko świadomości konieczności ochrony środowiska lecz co ważniejsze o przełożeniu tej świadomości na konkretne działania. To nie
tylko znajomość usłyszanych haseł a określone działanie.

Przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO
badanie pozwoliło określić świadomość ekologiczną przedszkolaków. Placówki edukacyjne podejmują szereg starań, by budzić w podopiecznych chęć troski o środowisko naturalne, jednak teoretyczna wiedza często nie przekłada się na działania praktyczne wychowanków. Badanie miało
zatem nie tylko ukazać poziom wiedzy na temat ekologii, lecz przede wszystkim rodzaj deklarowanych działań dzieci i oraz sposób rozumienia przez nie zasad życia w zgodzie z przyrodą. Zapytaliśmy przedszkolaków komunikując się z nimi ich językiem o takie kwestie jak:
●
●
●
●
●

Wyniki badania

Jedynie 9,6% przedszkolaków posiada niepełną i oderwaną od praktyki wiedzę na temat ekologii – deklarują one konieczność wykazywania troski o przyrodę, a jednocześnie nie potrafią
wskazać ani jednego przykładu działania szkodzącego środowisku. Blisko co 10 przedszkolak
wymaga zatem pomocy w zastąpieniu ogólnych haseł proekologicznych przykładami z codziennego życia, które zrozumie i samodzielnie wykorzysta w trosce o czysty świat.
Jednocześnie należy podkreślić, iż jeśli przedszkolak potrafi wskazać przykłady działań niszczących środowisko, to statystycznie najczęściej podaje nie jeden, nie dwa, lecz co najmniej
3 przykłady nieprawidłowego zachowania wobec przyrody (41,4%). Widać zatem, iż wysiłki
opiekunów przedszkolnych nastawione na kształtowanie praktycznej wiedzy wychowanków
przynoszą efekty w postaci praktycznej wiedzy wśród najmłodszych.

w jaki sposób troszczą się o przyrodę;
jak postępują z odpadami;
jak korzystają z energii elektrycznej;
jak korzystają z bieżącej wody;
co pomaga, a co szkodzi środowisku naturalnemu.

Badaniem zostały objęte przedszkola w całej Polsce. Zespół badawczy PLAYDO przygotował dla
dzieci narzędzia badawcze w formie książeczek z obrazkami, a sposób prowadzenia badania
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Według najmłodszych, przyrodzie szkodzą głównie śmieci, dym, spaliny i niszczenie roślin.
Pozostałe niepożądane działania dostrzegane są przez dzieci wyraźnie rzadziej. Wiedza ekologiczna najmłodszych obejmuje zatem przede wszystkim cztery problemy ekologiczne – zaśmiecanie środowiska, emisję dymów z kominów i fabryk, emisję spalin samochodowych oraz
niszczenie roślin przez człowieka (łamanie gałęzi, deptanie trawy, zrywanie kwiatów).

Ile przykładów działań szkodzących środowisku zna przedszkolak?
9,6% przedszkolaków nie potrafi wskazać, co może szkodzić środowisku.
30,6% przedszkolaków potrafi podać jeden przykład szkodzącego środowisku działania.

Jakie przykłady działań szkodzących środowisku zna przedszkolak?

18,5% dzieci umie wymienić dwa przykłady działań niszczących środowisko.
41,4% najmłodszych zna 3 i więcej przykładów nieprzyjaznych środowisku działań.

Aż 57,1% przedszkolaków wskazało szczegółowo, jakie działania szkodzą przyrodzie, natomiast 33,3% potrafiło przedstawić niezgodne z ekologicznymi zasadami zachowania jedynie
w sposób ogólny. Odpowiedzi szczegółowe precyzowały dokładnie, co i jak szkodzi przyrodzie
(np. deptanie trawników, zabijanie dzikich zwierząt, zostawianie śmieci w lesie), natomiast
ogólne tylko sygnalizowały ekologiczny problem (dym, śmieci, trucizny).

Przedszkolak ma głos: Co szkodzi przyrodzie?
Kujawsko – pomorskie:
Lepiej chodzić pieszo lub jeździć rowerem, bo spaliny z samochodu szkodzą środowisku.
Zachodniopomorskie:
Widzę w parku, jak panowie wyrzucają puszki.
Małopolskie:
Przyrodzie szkodzi, jak się odpady wyrzuca na trawę, do lasu, a nie do odpowiednich pojemników.

GRUPA 1
(czynniki najczęściej wskazywane jako szkodzące)
- śmieci - 29%
- dym - 13,3%
- spaliny - 10,4%
- niszczenie roślin - 9,4%

GRUPA 2
(czynniki często wskazywane
jako szkodzące)
- ogień - 5,7%
- wycinanie drzew - 4,8%
- krzywdzenie zwierząt - 3,9%
- chemikalia - 3%

GRUPA 3
(czynniki rzadko wskazywane
jako szkodzące)
- zanieczyszczanie wód - 2,7%
- nadmierne zużycie wody - 2,7%
- tworzywa sztuczne - 2,5%
- ścieki - 1,6%

GRUPA 4
(czynniki bardzo rzadko
wskazywane jako szkodzące)
- zanieczyszczanie powietrza - 1,2%
- niszczenie przyrody chronionej - 1%
- nadmierne zużycie prądu - 0,9%
- zjawiska atmosferyczne - 0,6%

*odpowiedzi oznaczone kategorią „inne” – 7,2%

Łódzkie:
Zapalanie świateł tam, gdzie nas nie ma.
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W ramach badania dzieciom m.in. pokazano obrazek, przedstawiający samotne, chore i zniszczone drzewo. Zadaniem najmłodszych było opowiedzenie, z jakiego powodu drzewo jest smutne oraz co mogło mu zaszkodzić. Analiza odpowiedzi ukazała, że można wskazać trzy główne
czynniki negatywnie wpływające na środowisko naturalne dostrzegane przez dzieci przy jednoczesnym marginalnym traktowaniu innych czynników pozostających w sprzeczności z ekologicznym stylem życia. Pierwszym czynnikiem wskazywanym przez najmłodszych najczęściej
jako czynnik zasmucający samotne drzewo są śmieci, czyli wyrzucanie puszek na trawę, ignorowanie konieczności segregowania odpadów przez niektórych ludzi czy też zostawianie śmieci
w lesie. Drugim w kolejności czynnikiem jest niszczenie roślin przez człowieka, czyli: łamanie
gałęzi, uszkadzanie kory czy też kopanie i rzucanie kamieniami. Na trzecim miejscu pod względem ilości wskazań znalazły się dymy pochodzące z kominów i fabryk.

Przedszkolak ma głos: Co mogło zaszkodzić drzewu?
Warmińsko – mazurskie:
Jest smutne, ponieważ jak ludzie je zniszczą to robi się z niego papier.
Pomorskie:
Brudne powietrze, które wydobywa się z rur wydechowych samochodów, kominów przemysłowych i kominów
na statkach.
Śląskie:
Drzewo zatruły spaliny i taki pan, co umył samochód przed domem.
Kujawsko – pomorskie:
Dzieci porozrzucały śmieci, które wniknęły w głąb ziemi i drzewo uschło, nikt dookoła drzewa nie chciał usiąść,
nikt drzewa nie podlewał.

Dlaczego drzewo jest smutne? Co mogło mu zaszkodzić?

Śmieci
21,9%

Inne czynniki wskazywane przez dzieci:
● spaliny – 8,6%
● zjawiska przyrodnicze i atmosferyczne (np. kwaśny deszcz, burza, piorun) – 8,3%
● brak wody – 4,3%
● ogień (np. palenie ognisk w lesie, palenie śmieci) – 4%
● zatrute powietrze – 4%
● brudna woda – 2,9%
● ryzyko wycięcia – 2,6%
● chemikalia (np. kwas z baterii, środki chemiczne) – 2,5%
● papierosy (np. dym z papierosów, porozrzucane niedopałki)– 2,2%
● tworzywa sztuczne (np. torebki foliowe, butelki)– 1,9%
● zanieczyszczone środowisko – 1,5%
● samotność (np. brak innych drzew, ptaków, zwierząt) – 1,2%
● ścieki – 1,1%
● zanieczyszczona gleba – 1%
● inne – 3,9%

Zniszczenie
przez człowieka
15,2%

Dymy
12,7%
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Postępowanie z odpadami
Śmieci są dla przedszkolaków jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla czystego i przyjaznego świata. A czy dzieci potrafią segregować odpady, pomagając w ten sposób naszej planecie?
Poprosiliśmy dzieci o prawidłowe dopasowanie trzech rodzajów odpadów – papieru, plastiku
i szkła – do odpowiednich kolorystycznie koszy. Jak poradziły sobie z tym zadaniem?

73,3% przedszkolaków wrzuca tu plastik, 13,5% papier, a 8,1% szkło.

rodzice – 47,6%
opiekun w przedszkolu – 31%
telewizja – 5,2%
informacje na koszach do segregacji – 3,6%
książki – 1,6%
obserwacja innych – 1,6%
bajki / gry – 1,6%
Internet – 0,8%
inne – 7,1%

Dzieci doskonale wiedzą, że trzeba segregować śmieci, jednak czy wiedzą także, dlaczego
należy to robić? Czy potrafią wskazać korzyści płynące dla środowiska z właściwej gospodarki
odpadami, a także czy znają pojęcie recyklingu? Wyniki badania ukazały, że 20% przedszkolaków nie wie, dlaczego śmieci warto umieszczać w oddzielnych kontenerach. Co 5 wychowanek
polskich przedszkoli nie potrafi zatem umieścić problemu segregacji odpadów w kontekście
ochrony środowiska. Analiza udzielonych przez dzieci odpowiedzi wykazała także, że 19,5%
małych respondentów uzasadnia konieczność segregacji śmieci jej pozytywnym wpływem na
środowisko, pomocą przyrodzie czy też dbaniem o naszą planetę. Świadczy to o posługiwaniu
się przez dzieci ogólnymi wyjaśnieniami zamiast dostrzegania konkretnych skutków i korzyści
wynikających z prawidłowej gospodarki odpadami. Na szczęście, nie zabrakło także przedszkolaków znających pojęcie przetwarzania śmieci, produkowania nowych rzeczy ze starych i niepotrzebnych, a przez to oszczędzania zasobów ziemi.

71,5% przedszkolaków wrzuca tu szkło, 13,8% plastik, a 9,6% papier.

72% przedszkolaków wrzuca tu papier, 15,1% szkło, a 7,8% plastik.

Zdecydowana większość dzieci zna zasady segregowania odpadów i wie, jaki kolor kontenera
odpowiada poszczególnym rodzajom śmieci. Tylko co 9 przedszkolak nie potrafi prawidłowo
połączyć papierowych, plastikowych i szklanych odpadów z właściwym koszem. 67,4% dzieci
przyznało, że segreguje śmieci we wskazany przez siebie sposób bądź pomaga w segregacji
swoim rodzicom. Z zebranych danych wynika, że 49,7% przedszkolaków bierze czynny udział
w prawidłowej segregacji śmieci, natomiast pozostałe nie angażują się w ten proces bądź deklarują bądź segregują odpady niepoprawnie.
Zasady ekologicznego postępowania z odpadami przekazują najmłodszym głównie rodzice
i opiekuni w przedszkolu, natomiast pozostałe dostępne dla nich źródła wiedzy, takie jak media
czy książki, wskazywane są wyraźnie rzadziej:
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Ile przykładów działań szkodzących środowisku zna przedszkolak?

Jakie przedmioty mogły powstać na nowo ze śmieci?

29,2% dzieci odpowiedziało, że dzięki temu ze starych i zużytych rzeczy powstaną nowe.

Najwięcej przedszkolaków, bo 81,5%, słyszało o papierze toaletowym z recyklingu.

Według 19,5% najmłodszych, segregując śmieci pomagamy środowisku i naszej planecie.

75,6% dzieci wskazało plastikową butelkę.

Dla 19,3% dzieci segregacja to sposób na zachowanie czystości na świecie.

Nieco mniej dzieci, bo 74,1%, dodało książkę do swojego zestawu przedmiotów, które
mogły powstać na nowo z odpadów.

Według 4,4% przedszkolaków, segregujemy śmieci, by było ich mniej.

Odsetek przedszkolaków, które zaznaczyły klocki wykonane z plastiku, wyniósł 64,8%.

2,1% dzieci odpowiedziało, że segregując odpady, oszczędzamy lasy.
Aż 20,1% przedszkolaków nie wie, dlaczego segregujemy śmieci.

59,0% podopiecznych polskich przedszkoli wybrało zjeżdżalnię wykonaną z tworzyw
sztucznych.

Twórcze i nie związane z ekologią wyjaśnienia powodów wyrzucania śmieci do specjalnych pojemników zaproponowało 5,5% naszych małych respondentów.

O kubku z recyklingu słyszało 45,4% przedszkolaków.
Zabawkę w postaci wykonanego z tworzywa sztucznego traktora wskazało 40,7% dzieci.
Tylko 38,6% małych respondentów słyszało o kredkach pochodzących z recyklingu.

Średnio co 3 przedszkolak wie zatem o możliwości przerobienia starych i zużytych rzeczy na
całkiem nowe i przydatne dla człowieka przedmioty. Czy dzieciaki wiedzą także, jakie przedmioty mogą powstać na nowo ze śmieci? Wyniki badania pokazały, że najwięcej przedszkolaków słyszało o plastikowych butelkach, książkach oraz papierze toaletowym wyprodukowanym
z surowców wtórnych, natomiast najmniej wskazań uzyskały kredki. Rozpoznawalność rzeczy,
które mogły powstać z surowców wtórnych, wyniósł 60% w skali ogólnopolskiej.

4,3% dzieci nie potrafiło wskazać przedmiotów wykonanych z recyklingu.
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Coraz szybszy postęp technologiczny i coraz powszechniejsze wykorzystywanie elektronicznych
urządzeń w codziennym życiu skutkuje rosnącą górą elektroodpadów – zepsutych lodówek,
niesprawnych laptopów, uszkodzonych telewizorów czy pękniętych zegarków, czyli zniszczonych rzeczy działających na prąd i baterie. Gdzie jest miejsce na takie śmieci? Czy mogą się
znaleźć w zwykłym koszu? Czy baterie również zaliczamy do elektrośmieci, skoro warunkują
działanie tak wielu elektronicznych sprzętów? Z tymi trudnymi pytaniami zmierzyły się przedszkolaki w ramach naszego badania. Jak sobie z tym poradziły?

Co jest elektroodpadem?
Największy odsetek odpowiedzi, wynoszący 98,4%, zanotował uszkodzony laptop.
Niewiele mniej przedszkolaków, bo 98,1%, zaliczyło do elektroodpadów telewizor.
97,5% dzieci wie, że stare żelazko jest elektroodpadem.

Ponad połowa, bo 58,9% dzieci, zna poprawną definicję elektroodpadów, natomiast pozostałe
41,1% przedszkolaków wskazało niepoprawną bądź niepełną definicję tego pojęcia (18,1%) bądź
też zupełnie nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie, czym są elektrośmieci (23,1%). Większość dzieci, bo 55,0%, nie zna także sposobów obchodzenia się z elektroodpadami, które przecież
należy oddać do punktu zbioru elektrośmieci bądź do sklepu ze sprzętem elektronicznym.

94,9% małych respondentów zaliczyło do elektroodpadów zepsutą kamerę.
Popsuta gra na baterie to elektroodpad według 89,5% przedszkolaków.
Połamaną kolejkę elektryczną zaliczyło do elektrośmieci zdecydowanie mniej przedszkolaków, bo 68,2%.

Pomimo trudności z wyjaśnieniem, czym są elektroodpady, dzieci dobrze poradziły sobie z rozpoznaniem elektrośmieci wśród innych uszkodzonych przedmiotów – niemal wszystkie wskazywały na zepsuty telewizor, stare żelazko, uszkodzoną kamerę i pęknięty laptop. Jednocześnie
jednak prawie wszystkie przedszkolaki uznały za elektroodpad zwykłą żarówkę, a przeważająca
ich większość również baterie, co stoi w sprzeczności z przyjętym sposobem klasyfikacji śmieci.

Jeszcze większe wątpliwości wzbudził uszkodzony zegarek na rękę, który uznało za elektroodpad 67,5% małych respondentów.
Aż 96,8% dzieci jest przekonanych, że zwykła żarówka to elektroodpad.
Wysoki odsetek odpowiedzi odnotowały także zużyte baterie, które wskazało aż 81,1%
przedszkolaków.
Po 7% wychowanków przedszkoli uznało za elektroodpady połamane krzesło i kwiatka
w pękniętej doniczce, a 5,7% również pluszowego misia z oderwanym uchem.
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Czy dzieciom zdarza się wyrzucać śmieci na ulicę? Czy pamiętają o konieczności segregacji odpadów w swoich domach? Czy zbierają makulaturę, którą można przetworzyć i wykorzystać
do produkcji nowych rzeczy? W ramach badania dowiedzieliśmy się, co dzieci same robią, by
chronić ziemię przed powiększającymi się wysypiskami. Pozytywnie należy postrzegać fakt, iż
przedszkolaki pomagają rodzicom w segregacji odpadów, co pomaga w kształtowaniu przyjaznej dla środowiska postawy.

Czy wszystko, co leży na ziemi, jest szkodliwym dla środowiska odpadem? Czy tak samo szkodzi pozostawiony w lesie zepsuty sprzęt elektroniczny, wyrzucona stara gazeta czy skórka od
banana? W ramach badania dzieci musiały dokonać trudnego wyboru i wskazać zagrażające
przyrodzie elementy spośród różnorodnych przedmiotów leżących na trawie pod drzewem oraz
innych, mogących oddziaływać negatywnie na przyrodę – bioodpadów, plastiku, papieru, elektroodpadów, niedopałków papierosów i dymu z kominów. Czy poprawnie oceniły szkodliwość
poszczególnych elementów?
Ponad połowa przedszkolaków, bo 53,7%, nie rozróżnia poszczególnych odpadów pod katem
ich szkodliwości dla środowiska, przypisując takie samo działanie zagrażające przyrodzie leżącemu na trawie jabłku, plastikowej butelce i zepsutemu telewizorowi. Dla większości dzieci
szkodliwym i niebezpiecznym dla przyrody odpadem jest zatem wszystko, co zostało pozostawione na ziemi.

Jak dzieci traktują śmieci?
81,6% dzieci przyznało, że segreguje śmieci bądź pomaga rodzicom w segregacji odpadów.
79,3% przedszkolaków wyrzuca baterie do przygotowanych w tym celu pojemników.

Dzieci, które oddzieliły szkodliwe dla środowiska odpady od innych, dostrzegają największe
niebezpieczeństwo w pozostawionych na ziemi plastikach – torebkach foliowych, jakich często
używamy podczas zakupów, plastikowych butelkach czy też wykonanych z plastiku kubeczkach
po napojach. Na drugim miejscu znalazły się bioodpady, takie jak jabłko, marchew czy skórka od
banana, bardzo chętnie wybierane przez dzieci. Prawie tak samo niebezpieczne dla przyrody są,
według przedszkolaków, rozrzucone niedopałki papierosów. Dużo mniej niepokoju wywołuje
wśród dzieci leżący pod drzewem telewizor czy też pozostawione na trawniku kartki papieru.

Do zbierania makulatury przyznało się 59,8% najmłodszych.
Tylko 2,2% przedszkolaków wyznało, że wyrzucają śmieci na ulicę, zamiast do kosza.

Przedszkolak ma głos: Dlaczego segregujemy śmieci?

Co mogło zaszkodzić przyrodzie?
plastik
20,7%

bioodpady
11,3%

papier
dymy z kominów

Warmińsko-mazurskie:
Segregujemy śmieci, żeby nie przeszkadzały w domu.

19,8%

niedopałki
elektroodpady

Opolskie:
Żeby mniej płacić za śmieci.

34,7%

Lubelskie:
Śmieci się segreguje, aby znowu coś z nich zrobić.

7,6%

Warmińsko-mazurskie:
Po to, by z nich coś powstało - z makulatury robimy papier toaletowy, gazety i puszki mieli się i powstają z nich
ubrania.

5,9%
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Zużycie wody

Czy znajomość tych zasad znajduje zastosowanie w codziennej praktyce? Zapytaliśmy maluchy,
czy kąpią się w wannie pełnej wody, czy też biorą prysznic. Więcej zwolenników zyskał bardziej
ekologiczny prysznic.

Cieknący kran, mycie zębów przy odkręconej wodzie czy też kąpiel w wannie pełnej wody to
nie tylko przeciwieństwo ekologicznego stylu życia, lecz także duże obciążenie dla rodzinnego
budżetu. Niewielkie zmiany mogą wywołać duży efekt, który odczuje zarówno środowisko, jak
i portfel. Czy przedszkolaki wiedzą, jak rozsądnie korzystać z bieżącej wody i ochraniać jej cenne
zapasy? W ramach badania musiały dokonać wyboru między ekologią a wygodą. Największe
poparcie otrzymało mycie zębów z zakręconą wodą, a najmniejsze branie prysznica zamiast
kąpieli.

TAK
41,1%

NIE
58,9%

4% mycie zębów
z odkręconą wodą

83% branie
prysznica

4% zmywanie
z odkręconą wodą

93,5% mycie zębów
z zakręconą wodą

13,6% kąpiel
w wannie pełnej wody

91% zmywanie
z zakręconą wodą

TAK
65,4%

NIE
34,6%

Korzystanie z energii elektrycznej
Czy przedszkolak pamięta o zgaszeniu światła, wychodząc z pokoju? Czy wyłącza telewizor, gdy
skończy oglądać ulubioną bajkę? Czy wie, w jaki sposób można zmniejszyć zużycie prądu i dlaczego warto to zrobić? Zadania, jakie postawiliśmy przed dziećmi w ramach badania pozwoliły
nam sprawdzić, czy znają odpowiedzi na powyższe pytania.
Aż 91% przedszkolaków wie, że lepsze dla środowiska jest wyłączanie światła przy wychodzeniu z pokoju, zamiast zostawiania zapalonych żarówek. 88,6% dzieci przyznało natomiast, że
zazwyczaj pamięta o naciśnięciu pstryczka, opuszczając pomieszczenie.
Przedstawiliśmy przedszkolakom trzy sytuacje, których z pewnością doświadczył już wielokrotnie w codziennym życiu, aby lepiej poznać sposób korzystania z energii elektrycznej przez
najmłodszych oraz znaczenie, jakie przypisują jej oszczędzaniu. Co pokazały wyniki tej części
badania? Większość dzieci doskonale wie, jak prawidłowo zachować się w zaprezentowanych
sytuacjach.

*dane nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość udzielenia przez dzieci odpowiedzi „nie wiem” bądź nie udzielenia
odpowiedzi na pytanie
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Jak można oszczędzać prąd?
Co zrobi przedszkolak, kiedy skończy oglądać program
w telewizji i przyjdzie do niego kolega?

wyłączamy niepotrzebne sprzęty

77,8% najmłodszych wie, że należy wyłączyć telewizor,
zanim rozpocznie się wspólna zabawa.

żarówki energooszczędne

9,1%

ograniczamy TV i komputer

8,6%

42,8%
34,6%

gasimy światło

inne

4,9%

Co zrobi przedszkolak, kiedy wychodzi z pokoju, zawołany
przez mamę na kolację?
Przedszkolak ma głos: Jak można oszczędzać prąd?

88,3% dzieci wie, że wychodząc z pokoju należy wyłączyć
światło.

Zestaw rad od najmłodszych:

Co zrobi przedszkolak, kiedy skończy grać na komputerze?
81,8% małych respondentów wie, że po skończonej grze
należy wyłączyć komputer.

Dzieci opowiedziały nam też o znanych im sposobach oszczędzania prądu. Polecały najczęściej
wyłączanie nieużywanych sprzętów elektrycznych i wyłączanie światła w nieużytkowanych pomieszczeniach, choć część dzieci wskazała także ograniczanie czasu spędzanego przed telewizorem bądź komputerem oraz stosowanie energooszczędnych żarówek. Poniższy wykres ukazuje
częstotliwość poszczególnych kategorii odpowiedzi, natomiast na następnej stronie znajduje
się zestaw ciekawych rad udzielonych nam przez przedszkolaki, gdy zapytaliśmy je, jak można
oszczędzać prąd.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Trzeba oszczędzać, wyłączając, co jest na prąd, a prawie wszystko jest na prąd.
Trzeba prać w pralce dużo ubrań, a nie malutko.
Oszczędzamy prąd, jak się myjemy szybko, żeby nie tracić wody, bo woda też jest na prąd.
Nie gram długo na takich rzeczach, które zabierają prąd.
Trzeba gasić światło, gasić komputer, jak się idzie spać.
W dzień siedzę przy świetle dziennym.
Moja babcia ma taki stary czajnik i gotuje w nim wodę.
Można na przykład zgasić światło i zapalić pachnącą świeczkę.
Trzeba wyjmować z gniazdka ładowarkę, jak się telefon naładował.
Wyłączać czujniki –te czerwone światełka.
Trzeba włączać mało światła.
Trzeba gasić światło, wyłączać telewizor i na noc choinkę wyłączać.
Trzeba wyłączać wszystko, jak się wychodzi z domu, a jak ktoś zostaje w domu to włączać tylko lampkę
i telewizor.
14. Jak się jedzie na wakacje, trzeba wyłączać wszystkie urządzenia elektryczne, wyłączać z listwy.
15. Ja często wyłączam sprzęty, a czasami to mi przypominają rodzice, albo ja im przypominam.

Styl życia

Papierowa czy plastikowa torba na zakupy?

Każdy z nas powinien pamiętać, że od naszych codziennych i pozornie nieistotnych wyborów
zależy stan otaczającej nas przyrody. Wybierając rower zamiast samochodu, energooszczędną
żarówkę zamiast zwykłej czy też papierową torbę na zakupy zamiast plastikowej pomagamy
chronić środowisko bez konieczności dokonywania wielkich wyrzeczeń. Właśnie takie proste
działania warto ukazywać dzieciom, by stawały się nawykiem i codzienną praktyką już od najmłodszych lat. W ramach badania daliśmy przedszkolakom wybór – samochód czy rower, mycie
samochodu w myjni czy na świeżym powietrzu, elektrownie czy wiatraki, papierowa czy plastikowa torba na zakupy, jeden kosz na odpady czy pojemniki do segregacji. Czy dzieciaki wiedzą,
co jest lepsze dla środowiska?

Najczęściej spotykane w marketach plastikowe torebki są oceniane jako lepsze dla środowiska
przez 17,2% dzieci, natomiast zdecydowanie więcej maluchów wskazało torbę papierową jako
sprzymierzeńca w walce o czysty świat – ich odsetek wyniósł 76,9%. 5,9% przedszkolaków nie
potrafiło wskazać, jaki wybór jest lepszy dla środowiska.

Samochód czy rower?
92,6% przedszkolaków wie, że lepsza dla środowiska jest jazda rowerem. 6,5% uznało samochód za bardziej przyjazny dla środowiska, natomiast 0,9% przedszkolaków nie potrafiło
dokonać wyboru.
Mycie samochodu w myjni czy na świeżym powietrzu?
84,6% przedszkolaków uznało, że mycie samochodu w myjni dobrze wpływa na środowisko.
12,3% dzieci miało natomiast przeciwne zdanie, oceniając myjnię negatywnie w kontekście
ochrony środowiska, natomiast 3,1% nie wiedziało, w jaki sposób korzystanie z niej wpływa
na otaczający nas świat. Mycie samochodu na łące to niszczenie środowiska dla zdecydowanej
większości dzieci, których odsetek wyniósł 77,6%, lecz co 10 przedszkolak nie widzi w takim
działaniu nic złego, a co 9 nie wie, jaki będzie wpływ na środowisko takiego działania – pozytywny czy też negatywny.
Elektrownie czy wiatraki?
Tylko 2,2% małych respondentów uznało elektrownie za dobrze wpływające na środowisko,
natomiast poparcie dla wiatraków wyraziło aż 94,4% najmłodszych. Wątpliwości związane
z tym, co jest lepsze dla środowiska, dotyczyły częściej dymiących elektrowni niż wiatraków,
co potwierdza tylko zdecydowaną przewagę tych drugich w walce o czysty i przyjazny świat.

Jeden kosz na odpady czy pojemniki do segregacji?
Ten wybór był oczywisty dla zdecydowanej większości przedszkolaków – aż 91% spośród nich
postawiło na specjalne kontenery do segregacji, a tylko 3,7% na zwykłe kosze, do których trafiają wszystkie śmieci. Niewielki odsetek małych respondentów nie był jednak do końca przekonany zarówno do pojemników, jak i wspólnego kosza – 5,3% dzieci nie wiedziało, co jest lepsze
dla środowiska.

Ekologiczne wzorce przedszkolaków
Mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, opiekun w przedszkolu, inne dzieci – tyle potencjalnych źródeł wiedzy ekologicznej wśród najbliższych ma przedszkolak.
Jaka jest rola tych osób w kształtowaniu pożądanej postawy dzieci względem środowiska?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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opiekun w przedszkolu – 22,1%
mama – 21,8%
tata – 19,4%
babcia – 10,2%
dziadek – 8,9%
inne dzieci – 4,7%
brat – 4,5%
ja sam – 4,5%
siostra – 3,9%

Kosze do segregaci śmieci skąd o nich wiemy?

Skąd jeszcze przedszkolak wie, że trzeba dbać o środowisko?
●
●
●
●
●

27,8%

nie pamiętam dokładnie

kosze do segregacji w otoczeniu – 27,1%
książki – 23,9%
telewizja – 21,9%
Internet – 15,5%
billboardy – 11,6%

27,3%

widziałem takie kosze
21,1%

ktoś mi wyjaśnił
14,9%

segreguję w domu/w przedszkolu

Najwięcej przedszkolaków zadeklarowało, że o konieczności ochrony przyrody dowiedziało
się dzięki pojemnikom do segregacji, jakie zauważyły w swoim bliskim otoczeniu – niedaleko
domu czy przedszkola, podczas spaceru czy też odwiedzin dalszej rodziny. Średnio co 4 przedszkolak widział specjalne kosze i zna cel ich przeznaczenia dzięki znajdującym się na nich informacjach o poszczególnych rodzajach odpadów. Co 5 przedszkolak dowiedział się o konieczności
segregacji śmieci w trosce o środowisko dzięki wyjaśnieniom kogoś bliskiego, a najczęściej
wskazywano tu rodziców, opiekunów w przedszkolu i dziadków. Niższy odsetek dzieci zdobyło
wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami poprzez praktykę, segregując śmieci w domu bądź
przedszkolu. Przedszkolaki przyznały także, że widziały innych ludzi wrzucających śmieci do
odpowiednich kontenerów (np. sąsiadów), a także słyszały o segregacji w środkach masowego
przekazu.

2,6%

obserwacja ludzie
wiem z mediów
inne

1,5%
4,6%

Kolejnym pod względem popularności źródłem wiedzy ekologicznej dla najmłodszych są książki. Najwięcej dzieci słucha ekologicznych opowieści czytanych przez rodziców w domu, choć
znaczny odsetek dzieci samodzielnie sięga po książeczki z obrazkami poświęcone tematyce ekologicznej, ucząc się w ten sposób właściwego traktowania przyrody. Wiedzę z książek pomagają
również zdobyć opiekuni w przedszkolu, czytając swoim podopiecznym opowieści z ekologicznych książek.
Mama przeczytała mi, że należy dbać o przyrodę i były w tej książce wszystkie rzeczy,
których nie należy robić, bo szkodzą środowisku.

Widziałem, jak ludzie podchodzą do koszy i rozdzielają śmieci.
Koło mojego bloku ustawione są kosze i często je widzę.

Mam książeczkę „Abecadło śmieciadło” i czytam z mamą lub tatą.

Mama mówi, że takie kosze chronią środowisko.

Wiem z bajek, które czyta nam pani i opowiada.

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳
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Książki

Telewizja

14,0%

pani w przedszkolu czyta

inne

filmy

2,9%

bajki
gazety

reklamy

16,4%

widziałem w książkach ekologicznych

programy przyrodnicze

0,6%
5,3%

Przedszkolaki widziały ekologiczne treści także w telewizji – najczęściej w ogólnych, niesprofilowanych tematycznie programach, następnie w reklamach i filmach.
Widziałem w wiadomościach o segregacji śmieci i będzie drożej.
W telewizji widziałem, jak ludzie wkładają śmieci do kolorowych koszy.
Do każdego coś innego.

15,9%

programy

28,7%

mama/tata czyta

48,4%

nie pamiętam dokładnie

32,2%

nie pamiętam dokładnie

10,8%
7,0%
6,4%

bajki

5,7%

wiadomości

5,7%

Dzieci czerpią wiedzę ekologiczną na drodze korzystania z komputera i Internetu, najczęściej
jednak odbywa się to przy pomocy ze strony osoby dorosłej. Najwięcej przedszkolaków siadało
przy komputerze z mamą bądź tatą, którzy odwiedzali odpowiednie strony, pokazywali dzieciom obrazki i tłumaczyli zawarte na stronie informacje. Najpopularniejszym internetowym
źródłem wiedzy ekologicznej są strony www poświęcone ekologii, natomiast gry komputerowe,
filmy, bajki edukacyjne i reklamy odnotowały znacznie mniej wskazań.
W komputerze można sprawdzić, kiedy zabierają śmieci.

Oglądałem program o zanieczyszczaniu środowiska przez dymiące kominy.

Wyszukałem wiadomości, że nie wolno wyrzucać starych telewizorów, opon, lodówek
do zbiorników wodnych.
✳ ✳ ✳

Oglądałam z mamą filmik o ochronie zwierząt.

✳ ✳ ✳
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Internet

Reklama outdoorowa
30,6%

nie pamiętam dokładnie
23,4%

ktoś mi pokazał
12,6%

gry komputerowe
filmy
bajki edukacyjne
reklamy
inne

20,5%

o segregacji śmieci

21,6%

strony www

42,2%

nie pamiętam dokładnie

6,3%
2,7%
1,8%

o sprzątaniu ziemi

14,5%

spacer/samochód

14,5%

sadzenie nowych drzewek

2,4%

znaczek recyklingu

2,4%

inne

3,6%

0,9%

Najmniej przedszkolaków spotkało treści ekologiczne na billboardach, a te, które widziały ten
rodzaj reklamy, niewiele z niej zapamiętało. Zapamiętanymi informacjami z billboardów są te
poświęcone segregacji odpadów, natomiast inna tematyka ekologiczna rozpoznawana była
znacznie gorzej. Część przedszkolaków zadeklarowała, iż widziała treści ekologiczne na billboardach podczas spacerów lub jazdy samochodem, lecz nie potrafiły one wskazać, czego dzięki
temu się nauczyły.
Widziałem na bilbordzie obrazki, które przedstawiały kosze z różnymi kolorami
i mama powiedziała mi, że chodzi o segregację śmieci.
Widziałam reklamę, że trzeba jeździć rowerem.
Reklama wody mineralnej , mówiąca o tym, że jak się kupi wodę, to producenci posądza drzewko.

✳ ✳ ✳

3

Kim są nasze przedszkolaki?

W badaniu wzięły udział przedszkolaki z całej Polski, uczęszczające do placówek, które przyłączyły się do ogólnopolskiego programu badawczego PLAYDO. Zadbaliśmy o to, by włączane
do badania świadomości ekologicznej przedszkola miały profil ogólny, nie zaś ekologiczny,
zależało nam bowiem na poznaniu wiedzy typowego przedszkolaka oraz zapewnianiu placówkom takich samych szans. Wyniki badania pozwolą nam bowiem nie tylko zrozumieć postawy
i zachowania najmłodszych, lecz będą punktem wyjścia do opracowania Przewodnika Edukacji
Ekologicznej i konkursu z nagrodami dla objętych akcją przedszkoli. W badaniu wzięło udział
322 małych respondentów z przedszkoli ze wszystkich województw.
Wśród przedszkolaków objętych badaniem znalazło się 50,8% chłopców i 49,2% dziewczynek.
Akcja skierowana była głównie do dzieci w wieku pięciu i sześciu lat, więc stanowiły one po
48,9% przedszkolaków, natomiast pozostałe 2,1% uczestników to czterolatki.
Ciekawostką jest, że najwięcej przedszkolaków uczestniczących w badaniu urodziło się w kwietniu, następnie w styczniu i czerwcu, natomiast najmniej w sierpniu, maju i grudniu.
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Wśród małych uczestniczek badania najwięcej było Julek, natomiast wśród małych uczestników
dominowało imię Kubuś. Jakie jeszcze imiona były najbardziej popularne w latach 2007-2009?
Dla dziewczynek urodzonych w latach 2007-2009 najczęściej wybierano
imiona:
● Julia
● Zuzanna
● Amelia
● Aleksandra
● Maja
● Wiktoria
● Oliwia
● Emilia
Najpopularniejszymi imionami dla chłopców wśród dzieci urodzonych we
wskazanych latach były natomiast:
● Jakub
● Kacper
● Szymon
● Mateusz
● Bartosz
● Filip
● Mikołaj
● Piotr

4

Podsumowanie

Badania pokazały, iż nasi mali respondenci nie tylko posiadają pełną świadomość tego, że o środowisko naturalne należy dbać, lecz potrafią też wskazać działania dla niego szkodliwe.
Dzieciom brakuje natomiast przełożenia posiadanej świadomości konieczności zatroszczenia się
o przyrodę na konkretne i możliwe do wykonania przez nich działania proekologiczne.
Okazało się też, że dzieci w zdecydowanej większości segregują śmieci i znają zasady wyrzucania konkretnych śmieci do odpowiednio przygotowanych kolorowych pojemników. Choć większość dzieci potrafi podać powód segregacji śmieci, to jednak prawie połowa z nich wskazuje
jedynie na ogólne powody tej czynności (np. bo trzeba dbać o środowisko). Jedynie co trzeci
przedszkolak wiąże konsekwencje segregacji z recyklingiem. Ponad połowa natomiast potrafi
rozpoznać przedmioty powstałe z recyklingu.
Świadomość dzieci, jak postępować ze śmieciami i jak je segregować jest wynikiem wiedzy
przekazywanej w głównej mierze przez rodziców i opiekunów w przedszkolu. Co ciekawe telewizja, informacje na koszach na śmieci, książki, obserwacja innych, bajki i gry jedynie w niewielkim stopniu są wskazywane jako źródła informacji na temat segregacji.
Choć nasi mali respondenci potrafią zdefiniować czym są elektroodpady, to jednak w większości
nie wiedzą co należy z nimi zrobić.
Przedszkolaki potrafią poprawnie identyfikować korzystne działania związane ze zmniejszeniem zużycia wody ale też deklarują ich stosowanie w codziennym życiu.
Podobnie przedszkolaki rozpoznają i stosują proekologiczne zachowania związane z korzystaniem na co dzień z energii elektrycznej.
Dzieci przedszkolne wiedzą też jaki styl życia jest korzystny dla środowiska. W tym przypadku
edukatorami tej wiedzy są rodzice i opiekunowie przedszkolni ale też w podobnym stopniu otoczenie dzieci (kosze do segregacji), informacje w książkach, telewizji czy internet.

– 15 –

Wyniki badania pokazują, że są obszary w których wiedza i zachowania przedszkolaków w zakresie konieczności dbania o środowisko są dobrze wykształcone. Do nich zaliczyć można:
świadomość ekologiczną, sposoby oszczędzania wody i energii elektrycznej czy proekologiczny
styl życia. W tych obszarach należy jedynie podtrzymywać dobre i skuteczne praktyki dzieci.
Ponadto badanie pokazało, że w pracy z nimi należy podjąć działania polegające na przełożeniu
ogólnej świadomości proekologicznej na konkretne codzienne czynności, na edukację w rozróżnianiu czynników rzeczywiście szkodliwych dla środowiska, pokazaniu powiązania miedzy
segregacją śmieci a powstawaniem z nich nowych przydatnych dla ludzi rzeczy, wyuczeniu zachowań związanych z elektroodpadami.
Program badawczy PLAYDO sprawdził się w praktyce, pozwolił spojrzeć na świat ekologii oczami przedszkolaków i poznać opinię tych młodych respondentów przyjazny i bardzo bezpieczny
dla nich sposób. Informacje jakimi podzielili się z nami mali respondenci są niezwykle cennym
źródłem danych dla dorosłych na temat tego co robią prawidłowo w obszarze edukacji proekologicznej a jakie elementy tematyczne należałoby wzmocnić. Pokazały one też jakimi kanałami dystrybucji wiedzy można docierać najlepiej do dzieci a jakie nie są jeszcze przez dorosłych
wykorzystane choć mogłyby by nimi być ze względu na swoją potencjalną siłę oddziaływania.

5

Komentarze

„Przede wszystkim cieszymy się, że tego typu projekty powstają. Nasze hasło brzmi „Małymi
krokami zmieniajmy nasze codzienne przyzwyczajenia”, dlatego edukacja już tych najmłodszych dzieci jest bardzo ważna. Nie oczekujemy, że nagle cały świat przestanie niszczyć naszą
planetę, jednak jak wynika z raportu 99 % przedszkolaków wie, że trzeba dbać o naszą planetę
a ponad 90 % umie wskazać przynajmniej jeden czynnik szkodzący środowisku. To cieszy!
Edukacja wczesnoprzedszkolna to nasza inwestycja w środowisko- to właśnie te maluchy będą
odpowiedzialne w najbliższym czasie za środowisko naturalne i będą jego częścią.
Świadomość to podstawa zmian. Trzymamy również kciuki za zmiany żywieniowe w przedszkolach i że małymi krokami również ten aspekt się zmieni. Ogromną rolę odgrywają rodzice w całym procesie edukacyjnym maluchów, dlatego trzymamy kciuki, aby małymi krokami zmieniali
swoje przyzwyczajenia i dawali przykład swoim dzieciom.”
Magdalena Górzna – Jaromin • JestemECO
✳ ✳ ✳
Z punktu widzenia psychologa ogromną wartością tych badań było to, że prowadzone były
w bezpiecznej dla dzieci atmosferze, w dobrze im znanym i bezpiecznym środowisku.
Ponadto metoda użyta w badaniu - opracowana, specjalnie dla potrzeb tych badań, książeczka
pozwoliła na to by dzieci maksymalnie się zaangażowały, chętnie odpowiadały na pytania badacza co z kolei przyczyniło się do podniesienia wartości uzyskanych danych.
Agnieszka Gawor, Alicja Żak-Łykus • Responsa
✳ ✳ ✳
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„Przyjazne i bezpieczne środowisko dla Twojego dziecka” - tak myślimy o naszym kanale POLSAT
JimJam i tak chcemy, żeby był odbierany przez rodziców. Jako odpowiedzialni dorośli chcielibyśmy w ten sposób myśleć również o otoczeniu, w którym żyją dzieci - uczyć je dbałości i szacunku dla dóbr i zasobów naturalnych.
W badaniu „Co wiem o ekologii…” zwróciliśmy uwagę na najbardziej interesujące nas aspekty
- edukację ekologiczną poprzez telewizję. Dowiedzieliśmy się, że aż 21,9% dzieci czerpie ogólną
wiedzę ekologiczną z telewizji, niestety - najczęściej z przekazów skierowanych do dorosłych. Treści
ekologiczne zawarte w bajkach, skierowane do dzieci i na ich poziomie percepcji, widziało zaledwie 5,7% przedszkolaków. By zaznajomić i przybliżyć bogactwo fauny i flory POLSAT JimJam emituje dokumenty przyrodnicze odpowiednie dla młodszych dzieci, takie jak „W rodzinie zwierzątek”,
„Dzieciaki-zwierzaki” czy „A może nad morze” a także „Farma Benjamina” o życiu w gospodarstwie.
By sprostać wymaganiom nowoczesnej edukacji ekologicznej - już wkrótce zaprezentujemy pierwszy w Polsce animowany program dla dzieci, poświęcony ochronie środowiska naturalnego. Dzieci
dowiedzą się z niego jak i po co segregować śmieci, oszczędzać wodę i prąd oraz na czym polega recykling. Wszystko przedstawione w nowoczesnej grafice 3D, z wesołymi piosenkami i zaprezentowane przez sympatycznych bohaterów. Zaprzyjaźnijcie Wasze dzieci z bezpiecznym środowiskiem!
Zespół Polsat JIM JAM
✳ ✳ ✳
Jesteśmy szczęśliwi, że przygotowany przez nas projekt badawczy został tak ciepło i pozytywnie odebrany. Rozpoczynając pracę nad naszą autorską metodą badań z dziećmi nie wiedzieliśmy, gdzie nas to zaprowadzi, nie sądziliśmy też, że uda nam się osiągnąć tak imponujące
efekty. Początkowe tygodnie pracy nad metodą dostarczały nam więcej niewiadomych niż skutecznych rozwiązań. Tym bardziej cieszymy się, że nasze założenia sprawdziły się zarówno od
strony metodologicznej, jak i od strony operacyjnej. Obecność naszych partnerów w projekcie
ekologicznym oraz nieoceniona aktywność ze strony współpracujących przedszkoli jest dla nas
najlepszym dowodem na to, że nasza praca ma sens i przynosi wymierne korzyści społeczne
i biznesowe. Sam projekt z założenia miał być społecznie odpowiedzialny i dziś wiemy, że badania w ramach PLAYDO takie właśnie są: mądre, angażujące, odpowiedzialne i dostarczające
wartościowych danych.

6

Kto zrealizował badanie?

Badanie zostało zrealizowane w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO, który powstał po to, by poznawać opinie dzieci i młodzieży, a jednocześnie
wspierać ich rozwój. Instytuty badawcze systematycznie śledzą poglądy dorosłych Polaków,
pomijając opinie przedszkolaków i uczniów, a to przecież oni niebawem wkroczą w dorosłe życie, podejmując zawodowe, światopoglądowe i konsumenckie decyzje. PLAYDO oddaje głos
najmłodszym, pozwalając im wypowiedzieć się na temat istotnych zjawisk społecznych oraz
kierowanych do nich produktów. Raport z każdego badania pomaga zrozumieć świat dziecka
współpracującym z nami instytucjom i firmom, stając się inspiracją do stworzenia sprzyjających
warunków rozwoju młodemu pokoleniu. Dzieci, dzieląc się opiniami, świetnie się bawią i jednocześnie uczą, a to wszystko dzięki autorskiej metodzie badań, przyjmującej postać kreatywnych
zajęć. PLAYDO to program nie tylko o dzieciach, lecz przede wszystkim dla dzieci. Realizowane
projekty badawcze są źródłem finansowania pomocy dydaktycznych oraz zabawek dla wychowanków przedszkoli i szkół zaangażowanych w PLAYDO, dzięki czemu program wspiera edukację dzieci i młodzieży w Polsce.
Playdo powstało przy współpracy firmy badawczej Openfield oraz pracowni psychologicznej
Responsa

Maciej Maj, Małgorzata Zalewska • Openfield
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www.openfield.pl

www.responsa.com.pl

7

Nasi partnerzy

8

Do naszej akcji badawczej włączyły się czołowe portale edukacyjne i ekologiczne oraz fundacje podejmujące działania służące ochronie środowiska naturalnego. Ich zadaniem jest pomoc
w organizacji badania oraz rozpowszechnieniu jego wyników.

.pl

Dziękujemy!

Wszystkim przedszkolom, które przyłączyły się do PLAYDO i wzięły udział w badaniu świadomości ekologicznej najmłodszych. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, bez
których nie byłaby możliwa terenowa realizacja badania. Wieloletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i osobiste zaangażowanie opiekunów przedszkolnych naszych małych ekspertów pozwoliły lepiej poznać barwny świat najmłodszych.
Wszystkim naszym partnerom za pomoc w rekrutacji placówek do badania, informowaniu
o postępach prowadzonych prac badawczych i rozpowszechnianiu uzyskanych wyników, a także
cenne rady, dzięki którym lepiej poznaliśmy funkcjonowanie placówek przedszkolnych oraz zasady wspierania ekologicznego stylu życia.
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