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I. Zasady programu - „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
 

 Jak wziąć udział w programie? 

 

1. W programie mogą wziąć udział przedszkola z całej Polski. 

2. Zgłoszenie do programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego przez Dyrektora przedszkola lub wskazanego 

przez niego nauczyciela i wysłanie go bezpośrednio ze strony programu lub 

faksem na numer (033) 873 19 26 najpóźniej do 30 kwietnia 2010 roku. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.przyjacielenatury.pl 

oraz poniżej. 

3. Następnie należy przeprowadzić wybrane działania (opisane dokładnie 

poniżej), przygotować niniejszy Raport oraz przesłać go najpóźniej do 30 

kwietnia 2010 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 

 

Tymbark-GMW 

34-650 Tymbark 156  

z dopiskiem „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

 

4. Za przeprowadzenie każdego działania można otrzymać odpowiednią ilość 

punktów. Punktacja oraz wskazówki do działań znajdują się w niniejszym 

Raporcie. 

5. Niniejszy Raport jest jedyną dokumentacją przeprowadzonych działań. 

Do Raportu należy dołączyć również oświadczenie rodzica lub prawnego 

opiekuna każdego dziecka biorącego udział w programie, stanowiące załącznik 

nr 1 do Regulaminu.  

6. Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymają przedszkola, które 

zdobędą co najmniej 50% punktów, czyli co najmniej 150 punktów. 

7. Do 31 maja 2010 roku jury złożone z przedstawicieli Fundacji Partnerstwo dla 

Środowiska oraz firmy Tymbark oceni przesłane raporty i przyzna tytuły 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.  

8. Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest przyznawany na 1 rok. Zasady 

przedłużania tytułów będą zawarte w Regulaminie na kolejny rok. 

9. Wraz z tytułem, potwierdzonym Certyfikatem, przedszkole otrzyma 

dodatkowe nagrody, które będą przesłane do przedszkoli najpóźniej do 30 

czerwca 2010 r.  

10. Szczegółowy Regulamin dostępny jest na www.przyjacielenatury.pl 

 

 

http://www.przyjacielenatury.pl/
http://www.przyjacielenatury.pl/
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Poniżej prezentujemy wykaz działań (kryteria) oraz przypisaną im liczbę możliwych do 

zdobycia punktów. Maksymalnie za realizację wszystkich działań można zdobyć 300 

punktów. Przedszkola, które uzyskają co najmniej połowę punktów (czyli co najmniej 

150 punktów), otrzymają tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, potwierdzony 

Certyfikatem. Uwaga! Realizacja 3 scenariuszy zajęć jest obowiązkowa, co oznacza, że 

koniecznie trzeba je zrealizować.   

Wykaz poszczególnych działań. Szczegółowy opis działań programu znajduje się na 

kolejnych stronach. 

 

 

 

Lp. Działania Maksymalna liczba 

punktów 

1 Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 20 

2 Obchody Zielonego Dnia 10 

3 Obchody Dnia Marchewki 20 

4 Obchody Dnia Wody 10 

5 Przedstawienie teatralne związane z ochroną 

przyrody 

20 

6 Segregacja śmieci w przedszkolu 20 

7 Konkurs plastyczny na rzeźbę Siatki-Wariatki 10 

8 Patrol ekologiczny 20 

9 Konkurs plastyczny na portret Wielkolasa – 

potężnego strażnika lasu 

10 

10 Wycieczka do parku krajobrazowego, parku 

narodowego lub do lasu 

10 

11 Ankieta ekologiczna dla rodziców 10 

12 Konkurs na najzdrowsze, najsmaczniejsze,                      

i najbardziej kolorowe kanapki 

10 

13 Zajęcia plastyczne – Jestem Kubusiowym 

Przyjacielem Natury 

10 

14 Kącik ekologiczny 10 

15 Wycieczka do zoo – zajęcia w sali edukacyjnej 10 

16 Miniogródek warzywny 20 

17 Konkurs plastyczny na najstraszniejszego potwora 

śmieciowego 

10 

18 Tworzenie postaci z kasztanów i żołędzi 10 

19 Zbudowanie karmników dla ptaków 10 

20 Realizacja 3 scenariuszy zajęć (wybranych z 6 

prezentowanych)* 

50 

SUMA 300 punktów 

  

 

* UWAGA! Realizacja 3 scenariuszy zajęć jest obowiązkowa. W książeczce prezentowanych 

jest 6 scenariuszy, z których nauczyciel wybiera 3. 

 

 

 

 



 4 

 

II. Zgłoszenie do programu* 

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

Joanna Olszowska 

Fax: 0-33 8731926 

 

PRZEDSZKOLE NR 10 IM JULIANA TUWIMA 

Nazwa i nr przedszkola 

 

JANA PAWŁA II 18                                   44 – 230 CZERWIONKA - LESZCZYNY  

ulica       kod pocztowy, miejscowość 

 

GMINA CZERWIONKA – LESZCZYNY,  POWIAT RYBNIK, WOJ. ŚLĄSKIE 

 gmina, powiat                     województwo  

 

32 4312 040                                                               0324312040 

nr telefonu      nr faksu 

 

przedszkole.10@wp.pl 

e-mail 

 

            brak 

Strona www przedszkola 

 

GABRIELA GROCHLA 

Imię i nazwisko Dyrektora przedszkola  

 

ILONA PUKOWIEC 

Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego program  

 

             140 

Liczba dzieci w przedszkolu 
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                  75 dzieci  

Liczba dzieci zaangażowanych w program 

 

     3 nauczycielki + koordynator  programu 

Liczba nauczycieli zaangażowanych w program 

 

 

Data    22. 04.2010r.  

 

 

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury” i akceptuję jego warunki” 

 

Podpis 

 

……………………… 
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III. Ogólne wskazówki dotyczące realizacji działań i poprawnego 

przygotowania Raportu: 
 

 

1. Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z kryteriami oraz informacjami zawartymi 

w Raporcie.  

 

2. Poniższy Raport jest jedyną, dopuszczalną formą dokumentacji przeprowadzonych 

działań. Dzięki niemu jury (złożone z przedstawicieli Fundacji Partnerstwo dla 

Środowiska oraz firmy Tymbark) będzie mogło poznać i ocenić realizację działań.  

 

3. Zachęcamy Państwa do wyboru działań, które najbardziej Państwu odpowiadają                

i które według Państwa będą najciekawsze dla dzieci. Proszę zwrócić uwagę na to, że 

realizacja 3 scenariuszy jest obowiązkowa. Resztę mogą Państwo wybrać 

dowolnie. Przy wyborze działania, trzeba zwrócić uwagę na to, ile punktów można 

uzyskać za jego realizację. Przypominamy, że aby otrzymać tytuł „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury” i gwarantowane nagrody należy zdobyć co najmniej 50% 

punktów, czyli 150 i więcej. 

 

 

4. Do każdego działania zostały dołączone wskazówki. Są to tylko i wyłącznie 

propozycje. We wszystkich działaniach pozostawiamy Państwu dowolność. To od 

Państwa zależy, w jaki sposób będą realizowane poszczególne działania, i w jaki 

sposób uda się zachęcić dzieci do dbania o naturę. Liczy się Państwa kreatywność. 

Proszę tylko pamiętać, że muszą być zrealizowane założone przy każdym działaniu 

cele.  

 

5. Rekomendujemy przeprowadzenie krótkiej pogadanki z dziećmi przed każdym 

planowanym działaniem tak, aby dzieci zrozumiały, czemu ono służy.  

 

 

6. Wszystkie prace, które będą fotografowane, jak i zdjęcia dzieci powinny być 

podpisane (imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwa przedszkola, miejscowość). Mogą 

być dołączone do raportu w formie fotografii papierowej lub elektronicznej, nagrane 

na CD. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, prosimy o dołączenie zgody rodziców 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z załącznikiem nr 1 

(oświadczenie zbiorowe lub indywidualne). 

 

7. Raport jest przygotowany w programie Word, dlatego mogą go Państwo edytować              

i dostosować do swoich potrzeb. Prosimy jednak o zachowanie obecnej kolejności.  
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IV. Poszczególne działania. 
 

1) OBCHODY PIERWSZEGO DNIA WIOSNY- 20 punktów 

 

Cel: Pokazanie piękna budzącej się do życia przyrody.  

Data: 22.03.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 62   

 

Zrealizowane działania (wykaz wraz z krótkim opisem)  
 

W naszym przedszkolu pierwszy dzień wiosny jest obchodzony bardzo uroczyście. 

Również i w tym roku było ciekawie. Panie przygotowały Marzannę – symbol zimy i 

kolorowy gaik – symbol wiosny. Przed śniadaniem odbyła się pogadanka z dziećmi na temat  

pierwszych zwiastunów wiosny i tradycji związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem 

wiosny. Po śniadaniu dzieci wyruszyły na plac zabaw. Tam wcześniej przygotowanymi 

okrzykami pożegnały zimę. Na pożegnanie zaśpiewały jej również zimową piosenkę.  

Następnie pani Ola i pani Ania podpaliły Marzannę – symbol zimy, żeby nareszcie od nas 

odeszła. Nawet niektóre starszaki zrobiły małe Marzanny i też postanowiły dać je paniom do 

spalenia. Kiedy Marzanny kończyły się dopalać panie polały je wodą. Po uroczystym spaleniu 

złej zimy dzieci postanowiły po zachęcie ze strony pań poszukać gaika – symbolu wiosny.  

Gaik odnalazły dzieci z grupy I . Następnie przedszkolaki  obserwowały budzącą się do życia 

przyrodę i wspólnie zaśpiewały radośnie kilka wiosennych piosenek. Wracając do 

przedszkola zabrały kolorowy gaik, który z dumą postawiły w kąciku przyrody.  

 

Załączniki 

Liczba zdjęć -  23 zdjęcia na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

2) OBCHODY ZIELONEGO DNIA - 10 punktów 

Cel: Przedstawienie koloru zielonego jako koloru przyjaznego środowisku. 

Data: 23.03.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział -  39  

 

Zrealizowane działania (wykaz wraz z krótkim opisem)  
 

W tym dniu dzieci i panie przyszły do przedszkola ubrane na zielono. Najpierw odbyła 

się rozmowa z dziećmi na temat: ,,Z jaką porą roku kojarzy się wam kolor zielony?”. Dzieci 

zgodnie powiedziały, że z wiosną, z trawą, z wiosennymi kwiatami, z przyrodą. Później  

nauczycielka odczytała im list od pani Wiosny. 

 

Drogie dzieci!  

 

To ja, wasza Wiosna. Witam wszystkich – i tych małych, i tych dużych. Bardzo 

się cieszę, że tak na mnie czekacie. Niestety, nie mogę Was dzisiaj odwiedzić, ponieważ 

zatrzymały mnie różne pilne i ważne sprawy. Wiem, że jesteście miłymi i bardzo 

wesołymi przedszkolakami. Podczas czekania na mnie możecie się wszyscy wspaniale 
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pobawić. Przyjdę do Was wkrótce. Życzę wesołej zabawy i do zobaczenia. Wiosna.  

 

Po odczytaniu listu od pani Wiosny rozpoczęła się zabawa: ZIELONY BAL W 

PRZEDSZKOLU. Dzieci brały udział w zabawach kołowych i tanecznych do wiosennych 

piosenek. Nie mogło również zabraknąć konkursu wiosennej piosenki. Dzieci uwielbiają 

śpiewać i była to dla nich prawdziwa przyjemność. 

Później w nagrodę pani zorganizowała zabawę: „PRAWDA – FAŁSZ”. Jeśli zdanie 

przeczytane przez nauczycielkę było prawdziwe dzieci wstawały z dywanu, jeśli fałszywe to 

przykucały.  

 
•Dzisiaj żegnamy wiosnę i witamy zimę. 

•Wiosną niedźwiedzie budzą się ze snu. 

•Przebiśniegi to pierwsze wiosenne kwiaty. 

•Wróble odlatują na zimę do ciepłych krajów.  

•Wiosną przyroda budzi się do życia. 

•Wiosną jeździmy do lasu zbierać grzyby.  

•Wiosną często pada śnieg i można jeździć na sankach 

 

Po zabawie dzieci otrzymały kartki z narysowaną postacią pani Wiosny.  Zadaniem 

każdego dziecka było pokolorowanie obrazka. Następnie obrazki zostały umieszczone na 

wystawie w kąciku plastycznym. Na zakończenie dzieci z I grupy - ,,Murzynki” poprosiły 

panią dyrektor i swoją wychowawczynię do pamiątkowego zdjęcia. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 39 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

3) OBCHODY DNIA MARCHEWKI- 20 punktów 

 

Cel: Przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców jako darów natury, na 

przykładzie marchewki. 

Data 29.03.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział -  51 

 

Zrealizowane działania (wykaz wraz z krótkim opisem)  

 

Rano panie powitały w przedszkolu dzieci w szczególnym dniu - Dniu Marchewki. 

Następnie nastąpiła prezentacja strojów – dzieci były ubrane na pomarańczowo. 

Po prezentacji strojów odbyła się pogadanka na temat konieczności jedzenia 

marchewki i zdrowego odżywiania się. Wypowiedzi dzieci dotyczyły wykorzystania 

marchewki w różnych potrawach. Później została przeprowadzona zabawa polegająca na 

rozpoznawaniu marchewki za pomocą smaku i  dotyku wśród innych warzyw.  

Po zabawie dzieci wykonywały kukiełki z przyniesionych przez dzieci marchewek – 

ozdabiały je bibułką, kolorowymi pinezkami, kolorowymi piórkami itp. Z dumą prezentowały 

swoje dzieła.  

Odbył się również konkurs na najładniejszą kukiełkę marchewkową. Wszystkie 

kukiełki zostały umieszczone w kąciku przyrody.   
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Następnie odbył się „Marchewkowy quiz” – chętne dzieci ( po jednym dziecku z 

każdej grupy) losowały pytania. Odpowiedzi nagradzane były głośnymi brawami. 

Potem była zabawa kołowa do piosenki „Na marchewki urodziny”. W środku każdego 

koła tańczyła „marchewka”. Pozostałe dzieci tańcząc w kole śpiewały dobrze znaną im 

piosenkę. 

Nie obyło się również bez pysznej niespodzianki – degustacji surówki marchewkowo 

– jabłkowej przygotowanej przez panie kucharki.  

Na zakończenie dzieci wspólnie bawiły się przy piosence - „Hymn zdrowych 

dzieciaków”. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 62 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

4) OBCHODY DNIA WODY- 10 punktów 

 

 

5) PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY- 20 

punktów 

 

Cel: Zachęcenie rodziców, aby wspólnie z dziećmi dbali o przyrodę. 

Data  31.03.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział -  18 

Liczba rodziców, którzy wzięli udział   5 

 

Zrealizowane działania (wykaz wraz z krótkim opisem)  

 

Wykonanie przedstawienia w postaci teatrzyku. Zaprezentowanie dzieciom postaci 

przyjaciół natury i zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób mogą im pomóc dbać o środowisko.  

Przeprowadzenie rozmowy między poszczególnymi postaciami dyżuru przyjaciół natury,            

a dziećmi. Dzieci udzielają wypowiedzi na temat, w jaki sposób mogą dbać o naszą planetę. 

Uwrażliwianie ich na potrzebę dbania o środowisko, w którym żyjemy.  Pokazanie dzieciom, 

że nawet one mogą segregować śmieci i wkładać je do odpowiednich pojemników i w ten 

sposób zadbać o środowisko. Zachęcanie ich do tego, by wraz z rodzicami, segregowały 

odpady. 

Przybieranie przez dzieci postaci z teatrzyku „ dobrych” i „ złych” Przedstawianie się                              

i prowadzenie krótkich dialogów. Przekonywanie siebie i swoich kolegów i koleżanki, iż 

warto dbać o środowisko.  

 

Załączniki: 

Liczba zdjęć – 11 plus scenariusz przedstawienia  na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  
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Scenariusz przedstawienia związanego z ochrona przyrody 
 

Cel ogólny: Zachęcanie rodziców aby wspólnie z dziećmi dbali o przyrodę. 

Cele szczegółowe: 

- zapoznanie z zagrożeniami wpływu człowieka na przyrodę 

- zapoznanie ze sposobem segregacji śnieci 

- zapoznanie z podstawowymi działaniami na rzecz ochrony przyrody 

Data: 31.03.2010 

 

Pomoce: Postacie dobre i złe dyżuru przyjaciół natury, teatrzyk, śmieci i kosz na śmieci do 

segregowania.  

 

1. Oglądanie i słuchanie teatrzyku przedstawionego przez nauczycielkę. Zapoznanie 

dzieci z postaciami dyżuru przyjaciół natury oraz złymi postaciami zagrażającymi 

naturze. ( Solarek, Wnergojad, Sortowniczek, Śnieciotwór, Recykler, Siatka Wariatka, 

Wielkolas, Drewożer, Wodnik, Kapacz, Bicyklek, Gadzinka Saplinka,)  Opowiadanie 

o poszczególnych postaciach za co są odpowiedzialne i kto im zagraża.   

2. Dobre postacie pomagają dzieciom odkryć co mogą zrobić dla środowiska. Jak mogą 

dbać o przyrodę w domu i na podwórku. Dobre postacie prowadza z dziećmi dialog.  

 

Solarek – kochane dzieci mam wielką prośbę powiedzcie rodzica w domu, że gdzieś czai się 

Energojad. Żeby go zwalczyć musicie mi pomóc: gaście światło i telewizor, gdy go nie 

oglądacie. Niech wasi rodzice używają żarówek energooszczędnych to mi na pewno pomoże 

uchronić świat przed Energijadem. Czy pomożecie? 

Dzieci – Tak, pomożemy. 

Wielkolas – dzieci czy pamiętacie jak się nazywam?  

Dzieci – Wielkolas 

Wielkolas – Mam takie pytanie, jak myślicie czy możecie mi jakoś pomóc w ochranianiu 

lasu, zwierząt i roślin. 

Dzieci – Nie będziemy śmiecić i będziemy sprzątać papierki.  

Wielkolas – bardzo ładnie, ale proszę was oszczędzajcie papier w waszym kąciku 

plastycznym. Dzięki temu będzie można ograniczyć wycinkę drzew w lasach.   

Wodnik – witajcie dzieci czy pamiętacie kim jestem i co chronię? 

Dzieci – Jesteś wodnikiem - strażnikiem wody.  
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Wodnik – Oszczędzajcie wodę gdy się myjecie zakręcajcie wodę. Sprawdzajcie też czy woda 

nie kapie bo poprzez niedokładne zakręcenie kurka też można zmarnować wodę.  

Bicyklek – witajcie drogie dzieci uwielbiam jeździć na rowerze a wy? 

Dzieci – My też 

Bicyklek – To się świetnie składa powiem wam jak możecie razem ze mną chronić przyrodę 

przed Gadzinką – spalinką. Zamiast wszędzie jeździć samochodem, który zanieczyszcza 

powietrze wybierz się czasem na przejażdżkę rowerową lub pieszy spacer. Obiecujecie 

nakłonić rodziców na spacer lub jazdę na rowerze? 

Dzieci – Tak 

Sortowniczek i Recykler – My mamy wspólną misję oczyścić świat ze śmieci. 

Sortowniczek – Dzieci czy wiecie jak możecie mi pomów w wypełnieniu mojego zadania tak 

aby nigdy nie powstał Śmieciotwór?  

Dzieci – Możemy posprzątać i sortować śmieci.  

Sortowniczek – A czy wy wiecie co to znaczy sortować śmieci? 

Dzieci – tak. Wkładać je do oznaczonych pojemników. 

Sortowniczek – mam nadzieję, że od dziś razem z rodzicami będziecie sortować śmieci w 

waszych domach. 

Dzieci Tak. 

Recykler – Bardzo się cieszę, że nam pomożecie w oczyszczaniu naszej planety ze śmieci. 

Jak tu do was szedłem to zauważyłem coś przerażającego. Na podwórku latała Siatka – 

Wariatka co z nią zrobicie. 

Dzieci – Włożymy ją do kosza. 

Rycykler – do którego kosza bo widziałem ich kilka przed waszym przedszkolem? 

Dzieci – Do kosza z plastikiem. 

Rycykler – to dobrze bo uda mi się wtedy ja zmienić w coś pożytecznego. 

 

3. Segregacja odpadów – dzieci wiedzą jak mogą dbać o środowisko w najbliższym 

otoczeniu. Segregują śmieci wkładając do odpowiedniego pojemnika.  

4. Dzieci zabierają swoje ulubione postacie i dzielą się na dwie części. Jedna część 

postaci dobrych a druga złych. Dzieci argumentami toczą walkę na dobrych i złych – 

zło przegrywa. Dzieci stwierdzają iż chcą by planeta była czysta, zadbana i zielona, 

wiec postanawiają zamienić się w strażników przyrody i walczyć ze złymi postaciami 

wrogów natury. 
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6) SEGREGACJA ŚMIECI W PRZEDSZKOLU- 20 punktów 

 

 

7) KONKURS PLASTYCZNY NA RZEŹBĘ SIATKI-WARIATKI- 10 punktów 

 

Cel: Zwrócenie uwagi dzieci na problem zaśmiecania środowiska i konieczność 

segregacji śmieci. 

Data 18.03.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział  -  12 

 

Krótki opis 

 

         Zajęcie miało na celu wprowadzenie dzieci w tematykę ochrony środowiska poprzez  

dostrzeganie i poznawanie skutków niewłaściwego zachowania człowieka, poznanie praw 

rządzących przyrodą oraz  dostrzeganie czynników sprzyjających i zagrażających  rozwojowi 

przyrody. 

    W pierwszej części zajęcia dzieci zapoznały się z treścią wiersza Igora Sikiryckiego pod 

tytułem „Sznurek Jurka”. Następnie przeprowadzono pogadankę na temat zaśmiecania  

najbliższego środowiska przyrodniczego. Dzieci poznały sposoby właściwego zachowania się 

wobec środowiska naturalnego: 

 -  potrzebę segregowanie śmieci, 

 - korzystanie z opakowań ekologicznych, 

 - dbanie o rośliny  i zwierzęta, 

 -  korzystanie  na zakupach z torby wielokrotnego użytku. 

Dzieci chętnie wypowiadały się na określony temat odnosząc się do własnych  doświadczeń. 

        W drugiej części zajęcia dzieci  wspólnie z nauczycielką wykonywały pracę plastyczną  - 

rzeźbę „Siatki Wariatki”. W pracy wykorzystano wcześniej przyniesione przez dzieci 

reklamówki, foliówki i puste plastikowe butelki. Poszczególne elementy zostały połączone za 

pomocą taśmy klejącej oraz ozdobione kolorowym papierem samoprzylepnym.  

Dzieci pracowały zgodnie i  dobrze się bawiły. Na zakończenie zajęcia dzieci  

wykonały wystawkę propagującą korzystanie z opakowań ekologicznych razem z rzeźbą  

„Siatki – Wariatki”. Wykonana rzeźba wszystkim bardzo się podobała. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć   - 6 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

8) PATROL EKOLOGICZNY- 20 punktów 

 

Cel: Zwrócenie uwagi dzieci na przyrodę w najbliższej okolicy i pokazanie sposobów 

dbania o nią. 

Data: 16.04.2010r.  

Liczba dzieci, które wzięły udział - 19 

 

Miejsce patrolu – osiedle, na którym znajduje się przedszkole  
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Opis obserwacji 

 

Przed wyjściem na podwórko nauczycielka przeprowadziła z dziećmi pogadankę na 

temat: ,,W jaki sposób możemy zadbać o to, by wokół nas było czysto i przyjemnie”.  

Następnie dzieci ciepło się ubrały i wyruszyły na spacer po osiedlu. Zauważyły, że na osiedlu 

znajdują się kosze na śmieci, pojemniki do segregacji śmieci, ale niektórzy mieszkańcy 

osiedla zamiast do pojemników lub koszy wyrzucają papiery, butelki i plastikowe 

opakowania tam, gdzie im się podoba (na trawnik, na chodnik, obok kosza na śmieci).   

Podczas patrolu nauczycielka rozmawiała z dziećmi na temat niewłaściwego 

postępowania niektórych mieszkańców osiedla i razem z dziećmi pozbierała i posegregowała 

śmieci do właściwych pojemników. 

Dzieci obiecały, że będą  wspólnie z dorosłymi dbać o otaczającą ich przyrodę. Doszły 

do wniosku, że przyjemniej mieszka się na czystym i zadbanym osiedlu. Ale żeby tak było 

wszyscy muszą o to zadbać. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 29 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1) 

 

 

 

 

9) KONKURS PLASTYCZNY NA PORTRET WIELKOLASA – POTĘŻNEGO 

STRAŻNIKA LASU- 10 punktów 

 

Cel: Zwrócenie uwagi dzieci na bogactwo, różnorodność i potęgę przyrody. Pogadanka o 

tym, jak ważna jest troska o środowisko naturalne.  

Data 9.04.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział - 16 

 

Krótki opis  

 

      Zajęcie miało na celu poznanie  najbliższego środowiska przyrodniczego, ukształtowanie 

właściwego, opiekuńczego stosunku do przyrody oraz uwrażliwienie na jej różnorodność         

i  piękno. 

       W pierwszej części zajęcia dzieci udały się na spacer w okolicę przedszkola, gdzie miały 

okazję podziwiać okazy drzew. Dzieci badały m.in. korę, porównywały jej strukturę i barwę    

(np. brzoza, buk, świerk,), poznawały drzewa liściaste i iglaste. Dzieci zbierały okazy 

przyrodnicze – szyszki, gałązki, kawałki kory.  

      Następnie  po udaniu się do przedszkola odbyła się pogadanka na temat znaczenia drzew 

(lasu) w życiu człowieka i zwierząt: 

- dostarczanie tlenu, 

- schronienie dla  ptaków i zwierząt, 

- pozyskiwanie drewna do produkcji mebli, papieru, na opał itp. 

W drugiej części  zajęcia dzieci wykonały wspólnie  z nauczycielką portret Wielkolasa – 

potężnego strażnika lasu. Była to praca zbiorowa wykonana z kolorowego papieru i bibułki. 

Dzieci wycinały poszczególne elementy – pień, listki, kwiatki i naklejały je według własnych 

pomysłów. Każde z dzieci wniosło własny wkład w powstanie wspólnego dzieła.  

Przedszkolacy pracowali zgodnie, uważając na bezpieczne posługiwanie się nożyczkami. 
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Dzieci były bardzo zadowolone ze swojego dzieła – portretu Wielkolasa. Gotowy portret 

został umieszczony w kąciku dla rodziców. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 10 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

10)  WYCIECZKA DO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, PARKU NARODOWEGO 

LUB DO LASU- 10 punktów 

 

 

11) ANKIETA EKOLOGICZNA DLA RODZICÓW- 10 punktów 

 

Cel: Zachęcenie rodziców do włączenia się w działania zmierzające do ochrony natury. 

Data   7.01.2010r. 

Liczba rodziców, którzy wypełnili ankietę – 40  

 

 

 

Ankieta - Dla rodziców i opiekunów dzieci 

Czy żyjesz ekologicznie? 

 

1. Czy edukacja ekologiczna dzieci jest dla Państwa ważna? 

a) tak              b) nie         c) jest mi to obojętne 

2. Czy segreguje Pani / Pan śmieci w swoim domu? 

a) tak              b) czasami          c) nie  

3. Czy podczas zakupów wybiera Pani / Pan opakowania przyjazne środowisku? 

a) tak                      b) czasami          c) nie  

4. Czy wybiera Pani / Pan, jeśli to możliwe, artykuły ze znakiem ekologicznym? 

a) tak                      b) czasami          c) nie 

5. Czy korzysta Pani / Pan z własnej torby na zakupy (zamiast reklamówek 

jednorazowych)? 

a) tak                      b) czasami          c) nie 

6. Czy używa Pani / Pan w domu żarówek energooszczędnych? 

a) tak                      b) nie 

7. Czy wyłącza Pani / Pan w domu zbędne oświetlenie? 

a) tak                      b) nie zawsze          c) nie 
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8. Czy zwraca Pani /Pan uwagę na oszczędne korzystanie z wody (np. pranie w 

pralce tylko z pełnym wsadem, zmywanie naczyń w misce, branie prysznica 

zamiast kąpieli w wannie, zakręcanie kranu podczas mycia zębów, golenia) ?  

a) tak                      b) czasami          c) nie 

 

9. Temperatura w Pani / Pana domu wynosi: 

 

a) 18–21C           b) poniżej 18C     c) powyżej 21C  

 

 

10. Czy kupuje Pani / Pan produkty wykonane z makulatury? 

a) tak     b) nie    c) czasami 

 

11. Czy w ciągu ostatniego roku zauważyła Pani/Pan jakieś zmiany w swoim domu w 

zakresie ochrony środowiska? Jakie? 

…………………. 

 

 

Podsumowanie ankiety 

 

Liczba odpowiedzi:  

 

Numer pytania Liczba odpowiedzi a Liczba odpowiedzi b Liczba odpowiedzi c 

1 32 0 8 

2 20 5 15 

3 18 10 12 

4 12 20 8 

5 15 8 17 

6 32 8  

7 20 12 8 

8 18 10 12 

9 22 8 10 

10 15 10 15 

Suma 204 91 105 

 

 

 

 

12)  KONKURS NA NAJZDROWSZE, NAJSMACZNIEJSZE I NAJBARDZIEJ 

KOLOROWE KANAPKI- 10 punktów 

 

Cel: Pokazanie dzieciom bogactwa smaków i kolorów zdrowego jedzenia, rozbudzanie 

prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Pogadanka o naturalnych uprawach 

owoców i warzyw oraz korzyści płynących z nich dla człowieka i środowiska 

naturalnego. 

Data  14.04.2010 

Liczba dzieci, które wzięły udział - 18 
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Krótki opis   

 

Na prośbę nauczycielki dzieci przyniosły do przedszkola warzywa potrzebne  do 

przygotowania kolorowych kanapek. Były to m.in. warzywa przyniesione z własnych 

ogródków oraz z naszego ogródka przedszkolnego – pomidor i szczypiorek.  

Nauczycielka pokazała dzieciom wcześniej przygotowane (obrane i pokrojone) 

warzywa w miseczkach np. sałata, pomidory, ogórki, rzodkiewki, papryka, sery, wędliny. 

Przed przygotowanie kanapek dzieci dokładnie umyły ręce, wiedząc, że należy dbać o 

czystość podczas przygotowywania posiłków. 

Najpierw była zabawa. Dzieci usiadły w kole. Nauczycielka zasłoniła oczy 

pierwszemu dziecku i podała jeden ze smakołyków. Dziecko mało za zadanie bez odkrywania 

oczu zgadnąć, co zjadło. Następnie do zabawy zostało wybrane inne dziecko. Jeśli ktoś miał 

kłopoty z odgadnięciem nazwy warzywa nauczycielka wspólnie z dziećmi opisywała jego 

wygląd, ale bez wymieniania jego nazwy.  

Następnie przedszkolaki przystąpiły do przygotowywania kolorowych wiosennych 

kanapek. Składniki, z których dzieci robiły kanapki, były poukładane na talerzykach na stole 

tak, aby dzieci siedząc wkoło miały do nich dostęp. Każde dziecko otrzymało talerz oraz  nóż 

i samodzielnie przygotowywało swoją kanapkę. Kiedy wszystkie kanapki były już gotowe, 

wszyscy przystąpili do uroczystej degustacji. Dzieci ze smakiem zjadły swoje kanapki, bo 

przecież same je zrobiły. 

Dzieci poczęstowały swoimi kanapkami również inne panie i dzieci w naszym przedszkolu. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć -  11 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

13)  ZAJĘCIA PLASTYCZNE – JESTEM KUBUSIOWYM PRZYJACIELEM 

NATURY - 10 punktów 

 

Cel: Pokazanie dzieciom, w jaki sposób można zostać przyjacielem natury i jak ważne 

jest dbanie o przyrodę.  

Data  08.04.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział  -  17 

 

Opis prac 

 

   Celem zajęcia było kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno  otaczającego świata, 

odczuwanie przyjemności z obcowania z przyrodą oraz wzbudzanie wrażliwości na brak jej 

poszanowania. 

     Zajęcie poprzedziło wyjście do ogrodu przedszkolnego. Dzieci wykonały bieżące 

prace porządkowe, grabiły  ziemię i podlewały hodowane rośliny cebulowe – tulipany, 

żonkile, narcyzy. Ciekawe doświadczenie zdobyły odbijając korę różnych rodzajów drzew  na 

kartkach papieru. Dzieci obserwowały rozwijające się młode listki oraz podziwiały kwitnącą 

forsycję. 

     Po powrocie do przedszkola dzieci podlewały kwiaty doniczkowe zgromadzone w 

„Kąciku przyrody” oraz oglądały wzrost fasoli i rzeżuchy. Nasi przedszkolacy mieli także 

okazję karmić żółwia  „Tuptusia” pierwszymi listkami mniszka. 
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        W dalszej części odbyła się pogadanka na temat „Jestem Kubusiowym Przyjacielem 

Natury”. Wszyscy podzielili się własnymi spostrzeżeniami, chętnie wypowiadając się na 

określony temat. Następnie dzieci przystąpiły do malowania farbami obrazków na powyższy 

temat. Wszyscy podeszli do zadania z zaangażowaniem i pomysłowością. Wykonane prace 

były ciekawe  i różnorodne. Na zakończenie wspólnie z nauczycielką została wykonana 

wystawka prac dla rodziców. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 12 na płycie CD 

Liczba prac  17 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

14)  KĄCIK EKOLOGICZNY- 10 punktów 

 

Cel: Nauczenie dzieci codziennego dbania o naturę. 

Data: 11.03.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 20  

 

Krótki opis 

 

Rozmowa z dziećmi na temat  konieczności dbania o naszą planetę jako nasze wspólne 

dobro. Zwrócenie uwagi na problem związany z zaśmiecaniem naszej planety, z 

koniecznością segregacją śmieci. Przymocowanie w kąciku przyrody napisu ,,Kącik 

ekologiczny”.  

Wytłumaczenie dzieciom znaczenia słowa ,,Ekologia”. Umieszczenie w kąciku 

ekologicznym pudełek z napisem: szkło, papier, baterie, plastik. Zachęcanie dzieci do 

segregacji śmieci nie tylko w przedszkolu, ale również w domu.  

Zachęcanie dzieci do zakładania wspólnie z rodzicami  mini ogródków kwiatowych i  

warzywnych. Zwrócenie uwagi na fakt, że warzywa z małych upraw (upraw ekologicznych) 

są zdrowsze.  

   Umieszczenie w przedszkolnym kąciku ekologicznym doniczek, w których dzieci 

wcześniej wspólnie z nauczycielką posiały ogórki, rzeżuchę i zasadziły cebulę, fasolę. 

Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o wszystkie rośliny. Wyznaczenie dzieci do 

codziennego  pełnienia dyżurów w kąciku ekologicznym.  

 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć - 11 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

 

15)  WYCIECZKA DO ZOO - ZAJĘCIA W SALI EDUKACYJNEJ - 10 punktów 
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16)  MINIOGRÓDEK WARZYWNY - 20 punktów 

 

Cel: Pokazanie dzieciom, na czym polega pielęgnacja roślin i ekologiczna uprawa, jak 

ważna jest woda dla życia roślin.  

Data: 9.03.2010 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 22  

 

Opis prac 

 

Rozmowa z dziećmi na temat warzyw, które można uprawiać w ogródku. Zwrócenie 

uwagi na ich walory smakowe i zdrowotne oraz na fakt, że warzywa z małych upraw (upraw 

ekologicznych) są zdrowsze. Wspólne założenie w przedszkolu mini ogródka. 

Przed rozpoczęciem pracy nauczycielka tłumaczy dzieciom, co jest potrzebne do 

założenia hodowli warzyw i w jaki sposób należy dbać o rośliny, by mogły rosnąć. Następnie 

dzieci siadają do jednego dużego stołu i wspólnie z nauczycielką sadzą do doniczek cebulę i 

fasolę, wysiewają nasiona ogórków, rzeżuchy . Dodatkowo wysiewają jeszcze rzeżuchę i 

fasolę w pojemniku z watą. Potem podlewają wodą nasiona, by mogły rosnąć. W każdej 

doniczce umieszczają napis z nazwą rośliny.  

Potem wspólnie z nauczycielką  przenoszą doniczki na parapet okienny, gdyż 

doskonale wiedzą, że do wzrostu roślin potrzebna jest woda, światło i słonko. Obiecują, że 

będą troszczyć się o rośliny i obserwować jak rosną. Nauczycielka wspólnie z dziećmi ustala 

harmonogram dyżurów w kąciku. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć -  38 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

17)  KONKURS PLASTYCZNY NA NAJSTRASZNIEJSZEGO POTWORA 

ŚMIECIOWEGO - 10 punktów 

 

Cel: Zwrócenie uwagi dzieci na problem rosnącej ilości odpadów, zaśmiecania 

środowiska i konieczności segregowania odpadów.  

Data: 19.03.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 21  

 

Komentarz 

 

Rozmowa z dziećmi na temat problemu związanego z bezmyślnym masowym 

zaśmiecaniem naszej planety. Zwrócenie uwagi na konieczność segregacji śmieci. 

Przygotowanie przez nauczycielkę pudełek z napisami: papier, baterie, szkło, plastik. 

Segregowanie ,,śmieci” rozrzuconych na dywanie do właściwych pudełek. Zachęcanie dzieci 

do segregacji śmieci, dzięki czemu mogą one być wykorzystane do przeróbki. Zwrócenie 

uwagi na fakt, że na przykład z makulatury można wyprodukować papier toaletowy, z 

potłuczonych butelek można zrobić nowe i.t.p.  

Zachęcenie dzieci do wykonania z rozmaitych nieużytków (papier, pudełka tekturowe, 

butelki plastikowe, rolki po papierze toaletowym, gazety) potwora śmieciowego. Wszystkie 

dzieci z ochotą wzięły się do pracy. Z dumą prezentowały swoje prace.  
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Na zakończenie zajęcia nauczycielka pochwaliła wszystkich przedszkolaków za ich 

pomysłowość i zaangażowanie. W kąciku w sali zorganizowano wystawę prac dzieci. 

Rodzice mogli zobaczyć prace swoich dzieci. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć -  39  na płycie CD 

Liczba prac 10  

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

18)  TWORZENIE  POSTACI Z KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI - 10 punktów 

 

Cel: Pokazanie dzieciom darów natury. 

Data: 19.11.2009r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 15   

 

Krótki opis 

 

W piękny jesienny dzień dzieci wybrały się do pobliskiego parku, by podziwiać 

piękno jesiennej przyrody. Kolejnym celem spaceru była zbiórka darów jesieni: kasztanów i 

żołędzi. Sprawiło to dzieciom wiele przyjemności.  

Po powrocie do przedszkola dzieci dzieliły się wrażeniami ze spaceru, a następnie 

nauczycielka wytłumaczyła im, w jakom celu dzieci zbierały w parku kasztany i żołędzie. 

Poinformowała ich, że zrobią z nich dowolne postacie wg własnego pomysłu. Dzieciom 

pomysł ten się bardzo spodobał. Z ochotą zabrały się do pracy. Dodatkową motywację 

stanowiła dekoracja w sali, na której były kasztanowe ludziki. Oprócz kasztanów i żołędzi do 

zrobienia postaci dzieci wykorzystały jeszcze patyczki i plastelinę. Chętnie chwaliły się 

swoimi pracami.  

Po zajęciu wszystkie postacie zostały umieszczone w koszyczki i przeniesione na 

wystawę do szatni, gdzie mogli je podziwiać wszyscy rodzice. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 63 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

19)  ZBUDOWANIE KARMNIKÓW DLA PTAKÓW - 10 punktów. 

 

Cel: Zachęcenie dzieci do dbania o zwierzęta. 

Data  07.01.2010 

Liczba dzieci, które wzięły udział   16 

 

\Krótki opis 

 

Przywitanie gościa – rodzica pana Marcina, który pokazał dzieciom, w jaki sposób 

można wykonać karmnik. Zapoznał przedszkolaków z narzędziami i materiałami potrzebnymi 
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do wykonania karmnika dla ptaków. Pan Marcin miał przygotowane poszczególne elementy 

do budowy  karmnika i dzieci mogły podawać je wg odpowiedniej kolejności. Przedszkolaki 

próbowały też swoich sił przy wkręcaniu śrub za pomocą wkrętarki.  

Po skończeniu budowy karmnika dla ptaków dzieci usiadły przy stolikach. 

Samodzielnie zbudowały karmniki z pudełek po zapałkach, patyczków i plasteliny.  

Karmnik został umieszczony na podwórku, aby dzieci mogły dokarmiać ptaki. 

  

Załączniki 
Liczba zdjęć – 15 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

20)  REALIZACJA 3 SCENARIUSZY ZAJĘĆ ZAWARTYCH W KSIĄŻECZCE - 50 

punktów- obowiązkowe działanie 

 

Cel: Nauka ochrony natury poprzez zabawę. 

 

Realizacja scenariusza  nr  2 

 

,,NOTATNIK PRZYJACIELA NATURY” 

 

Cel: Wdrażanie dzieci do ochrony środowiska naturalnego i zachowań proekologicznych 

 

Data: 15.03.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 22  

 

Przebieg: 

1. Rozmowa z dziećmi na temat konieczności ochrony przyrody. Zwrócenie uwagi na to, że 

troska o naszą planetę i żyjące na niej zwierzęta i rosnące rośliny jest obowiązkiem każdego 

człowieka, zarówno tego dużego jaki i tego małego czyli przedszkolaka. 

2.Następnie nauczycielka zawiesza na tablicy obrazki przedstawiające negatywny wpływ 

człowieka na otaczające nas środowisko oraz podaje przykłady zachowań proekologicznych( 

np. mycie zębów przy użyciu kubeczka, wyrzucanie śmieci do kosza). Przybliża dzieciom 

postać Wodnika – potężnego strażnika wody i Kapacza – złośliwego stwora, który marnuje 

czystą wodę. 

3.W dalszej części zajęcia nauczycielka mówi dzieciom, że one też mogą  przyczynić się do 

ochrony środowiska naturalnego. Przyczepia na tablicy i omawia z nimi symbole ekologiczne, 

które mówią, w jaki sposób mogą dbać o swoje otoczenie (dbam o czystość powietrza, 

chronię lasy – oszczędzam papier i zbieram makulaturę, oszczędzam wodę, oszczędzam 

energię, nie śmiecę, troszczę się o zwierzęta, dbam o rośliny, segreguję śmieci). Następnie 

wyjaśnia im, na czym będzie polegać ich zadanie. Przez cały tydzień będą przy pomocy 

rodziców rysować uśmiechniętą buzię obok czynności, którą wykonały. 

4.Następnie nauczycielka tłumaczy dzieciom, jak ważna dożycia jest każda kropla wody i nie 

wolno wody marnować. Dzieci wykonują pracę przy stoliku – naklejają na narysowany kran 

jak najmniejsze kuleczki wody ( to będą krople kapiącej wody) i na kran nakleja cienki wałek 

z czerwonej plasteliny przypominający dzieciom o tym, że zawsze mają pamiętać, by 

dokładnie zakręcać kran i oszczędzać wodę. Dzieci zabierają swoje prace do domu. Ich 
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zadaniem jest zawieszenie kartki z przekreślonym kranem w kuchni, albo łazience, żeby 

pamiętały o oszczędzaniu wody, która jest niezbędna do życia. 

 

Po zajęciu dzieci wymyśliły sobie, że w naszym mieście powinien być specjalny 

strażnik dbający o nasze środowisko. Narysowały go na szarym papierze i wykleiły 

kawałkami starych gazet.  

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 22 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

Realizacja scenariusza  nr  3 

 

„DZIEŃ  LEŚNYCH  PRZYJACIÓŁ” 

 

Cel: poznanie mieszkańców lasu, rozumienie znaczenia lasu w przyrodzie. 

 

Data    19.04.2010 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 14  

 

Przebieg: 

1. Wszystkie dzieci z pomocą rodziców i wychowawczyni przyszły  w tym dniu przebrane     

za różnorodnych mieszkańców lasu. Były więc niedźwiadki, wiewiórki, zające, a także       

żabki, biedronki, motyle, pojawiło się także drzewko. 

Pierwszym zadaniem dzieci było odgadnięcie przebrań kolegów i koleżanek a dodatkowo 

podział dzieci na owady, ssaki, ptaki. 

2. W dalszym etapie zajęcia dzieci wspólnie z wychowawczynią przygotowały leśną 

dekorację. W tym celu wykorzystano kolorowy materiał, gałązki, bibułkę, kwiatki  oraz 

naturalne okazy przyrodnicze. W „lesie” umieszczono maskotki przedstawiające  jego 

mieszkańców. 

3. Następnie odbyła się pogadanka na temat życia lasu. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi 

spostrzeżeniami i wiadomościami. Dzieci wiedzą, że las nie tylko daje radość, ale wymaga 

także pomocy ze strony ludzi. Wychowawczyni zapoznała dzieci z treścią wiersza pt. 

„Dziupla” ze zbioru M. Kownackiej „Razem ze słonkiem”. Po wysłuchania wiersza dzieci 

wzięły udział w zabawie w formie opowieści ruchowej pod hasłem „Wycieczka do lasu”. 

Była to zabawa przy akompaniamencie pianina. 

4. Na zakończenie i podsumowanie zajęć, dzieci wykonały rysunki kredkami na temat – „Mój 

ulubiony leśny przyjaciel”. W dalszej części dnia  przebrane dzieci bawiły się w „swoim 

lesie”. To zajęcie na pewno długo pozostanie im w pamięci. 

 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 16 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  

 

 

 

 

 



 22 

Realizacja scenariusza  nr  6 

 

,,MISTRZOWIE SEGREGOWANIA ŚMIECI” 

 

Cel: uzmysłowienie dzieciom konieczności dbania o środowisko naturalne, kształtowanie 

postaw proekologicznych  

 

Data: 21.04.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 15  

 

Przebieg  
Dzieci przyniosły do przedszkola po kilka śmieci – odpadów, z których można 

odzyskać cenne surowce: papierowe pudełka, plastikowe butelki po napojach, pokrywki od 

słoików, gazety itp. 

Nauczycielka rozmawiała z dziećmi o tym, że ludzie wytwarzają bardzo dużo śmieci. 

Dzieci wymieniały różne rodzaje śmieci: plastiki, makulatura, szkło itp.  Nauczycielka 

wyjaśniła im, co się dzieje ze śmieciami i jakim zagrożeniem mogą być dla środowiska. 

Starała się wyjaśnić dzieciom, że niektóre śmieci można przetwarzać, ale najpierw trzeba je 

oddzielić od innych. 

Następnie zebrała od dzieci wszystkie odpady do jednego worka. Po czym wysypała je 

na specjalnie przygotowane miejsce w sali. Dokładała przyniesione przez siebie słoiki i 

butelki, np. zrobione z białego i barwionego szkła. Nauczycielka przywołała postać 

Sortowniczka. Przypomniała dzieciom, na czym polega sortowanie odpadów, po co się to 

robi. Dzieci nazywały śmieci, które przyniosły i starają się określić, z jakich materiałów 

zostały zrobione. Dzieci sortowały zgromadzone śmieci. Nauczycielka pokazała im, co trzeba 

zrobić, zanim wrzuci się odpady do pojemników – zgniata puszki i butelki, odrywa etykiety, 

odkręca nakrętki. Dzieci odklejały także etykiety z butelek „ Kubusia” i umieszczały w 

poszczególnych pojemnikach. 

Następnie dzieci kolorowały pojemniki na śmieci na odpowiednie kolory. 

 

Załączniki 

Liczba zdjęć – 7 na płycie CD 

Zgody rodziców (załącznik nr 1)  
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Ankieta dla nauczyciela prowadzącego program w przedszkolu -

obowiązkowa 

 

 

1. Czy edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych jest dla Pani / Pana ważna? 

 

a) tak 

b) nie 

c) jest mi to obojętne 

 

2. Jak ocenia Pani / Pan program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”? 

 

a) bardzo dobrze 

b) dobrze 

c) źle 

 

3. Jak ocenia Pani / Pan przydatność przygotowanych materiałów edukacyjnych? 

 

a) bardzo dobrze 

b) dobrze 

c) źle 

 

4. Jakie dodatkowe informacje dotyczące ochrony środowiska byłyby dla Państwa 

przydatne w pracy z dziećmi? 

 

Program  edukacyjny ,,KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” zawiera 

wystarczająco dużo informacji na temat propagowania postaw proekologicznych wśród 

dzieci przedszkolnych. 

 

5. Które z zaproponowanych przez nas działań były według Państwa i dzieci 

najciekawsze i dlaczego? 

 

W zasadzie wszystkie zaproponowane działania były ciekawe. Dzieci z wielkim 

przejęciem i radością przystępowały do ich realizacji. 

 

6. Z których działań powinniśmy zrezygnować w latach kolejnych i dlaczego? 

 

Uważam, że nie powinno się rezygnować z żadnych  proponowanych działań. 

 

 

7. Czy wezmą Państwo udział w kolejnej edycji programu? Prosimy o uzasadnienie 

dlaczego tak lub nie. 

 

a) tak 

b) nie 

 

Uważam, że program jest ciekawy i pouczający. Żyjemy w świecie, w którym często nie 

przywiązuje się wagi do spraw oczywistych, a mianowicie do ochrony przyrody. Dzieci 

powinny wiedzieć jak najwięcej na ten temat, bo to one za niedługo będą miały wpływ na to, 

jak będzie wyglądać życie na Ziemi.   
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8. Czy powinniśmy angażować rodziców w działania programu „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury”? 

 

W niektórych przypadkach pomoc rodziców jest potrzebna. Na przykład w przygotowaniu 

strojów na przedstawienie, ubrań na np. Dzień Marchewki, Dzień Zielony w przedszkolu. 

 

9. Prosimy o sugestie dotyczące rozwoju programu „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury”. 

 

Nasze przedszkole pierwszy raz bierze udział w programie. Program jest bardzo 

przydatny w realizacji zadań związanych z edukacją proekologiczną. Jeśli będzie 

ogłoszona następna jego edycja na pewno weźmiemy w niej udział. 

 

10. Czy Państwa przedszkole bierze udział w innych programach edukacyjnych? 

Jeśli tak, to w jakich? 

 

Program edukacyjny - ,,Czyste powietrze wokół nas” 

Program edukacyjny - ,,Szkoła promująca zdrowie”  

 

11. Jakie materiały (inne niż związane z ekologią) były dla Państwa pomocne 

podczas pracy z dziećmi? 

 

Pomocne byłyby w pracy przedszkola również materiały związane na przykład z edukacją 

zdrowotną. 

 

12. Czy przedszkole bierze udział w innych programach związanych z ochroną 

środowiska? Jeśli tak, to w jakich? 

 

a) tak 

b) nie 

 

 

Tak, w programie, który już wcześniej wymieniłam - ,,Czyste powietrze wokół nas” 

 

 

13. Czy przedszkole chciałoby skorzystać z audytu (przeglądu środowiskowego), 

przeprowadzonego przez profesjonalnego audytora, który nakreśliłby kierunki 

działania w zakresie ochrony środowiska? 

  

 

c)  tak 

d)  nie 
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14. Czy przedszkole chciałoby ubiegać się o certyfikat środowiskowy: krajowy 

Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej lub międzynarodowy Zielonej Flagi 

nadawany przez Kapitułę pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i 

Ministerstwa Środowiska w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju, Fundacji 

Partnerstwo dla Środowiska? 

 

 

e) tak 

f) nie 

 

 

15. Czy przedszkole jest zainteresowane monitorowaniem oddziaływania na 

środowisko, czyli bieżącą analizą i oceną wpływu funkcjonowania przedszkola na 

elementy środowiska za pomocą dostępnych narzędzi internetowych? 

 

 

g) tak 

h) nie 
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V. Podsumowanie  
 

Prosimy o zaznaczenie zrealizowanego działania wraz z odpowiadającą mu liczbą punktów. 

 

 

 

Lp. Działania Maksymalna liczba 

punktów 

1 Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 20 

2 Obchody Zielonego Dnia 10 

3 Obchody Dnia Marchewki 20 

4 Obchody Dnia Wody  

5 Przedstawienie teatralne związane z ochroną 

przyrody 

20 

6 Segregacja śmieci w przedszkolu  

7 Konkurs plastyczny na rzeźbę Siatki-Wariatki 10 

8 Patrol ekologiczny 20 

9 Konkurs plastyczny na portret Wielkolasa – 

potężnego strażnika lasu 

10 

10 Wycieczka do parku krajobrazowego, parku 

narodowego lub do lasu 

 

11 Ankieta ekologiczna dla rodziców 10 

12 Konkurs na najzdrowsze, najsmaczniejsze,                      

i najbardziej kolorowe kanapki 

10 

13 Zajęcia plastyczne – Jestem Kubusiowym 

Przyjacielem Natury 

10 

14 Kącik ekologiczny 10 

15 Wycieczka do zoo – zajęcia w sali edukacyjnej  

16 Miniogródek warzywny 20 

17 Konkurs plastyczny na najstraszniejszego potwora 

śmieciowego 

10 

18 Tworzenie postaci z kasztanów i żołędzi 10 

19 Zbudowanie karmników dla ptaków 10 

20 Realizacja 3 scenariuszy zajęć (wybranych z 6 

prezentowanych)* 

50 

SUMA 250 punktów 

  

 

Załączniki do raportu: 

 

Liczba CD – 17  

Liczba zdjęć………. Inne (jakie?)   

Liczba oświadczeń rodziców  - 75  

 

Podpis osoby wypełniającej Raport……………………………………………………. 

 

Data 22.04.2010  

Miejscowość  Czerwionka – Leszczyny  


