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I. Zasady programu - „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
 

 
1. W programie mogą brać 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 31 stycznia 2011 roku. Zgłoszenie znajduje się 

poniżej. 

3. Zgłoszone do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” przedszkole realizuje 

działania ekologiczne oraz scenariusze zajęć, zawarte w książeczce „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury. Oszczędzamy Energię”. 

4. Za przeprowadzenie każdego działania można otrzymać odpowiednią liczbę 

punktów. Lista działań ekologicznych wraz z przypisaną im punktacją znajduje się 

poniżej oraz na stronie www.przyjacielenatury.pl w Zasadach Programu. 

5. Działania ekologiczne oraz scenariusze zajęć przedszkola realizują w okresie 

15.10.2010 – 30.04.2011. 

6. Wskazówki do działań ekologicznych znajdują się w niniejszym Raporcie. 

7.  Po przeprowadzeniu działań należy przygotować Raport oraz przesłać go 

najpóźniej do 30 kwietnia 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego) na 

adres: 

 

Tymbark – GMW 

340650 Tymbark 156 

z dopiskiem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

 

8. Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymają przedszkola, które zdobędą 

co najmniej 50% punktów, czyli 150 punktów i więcej. 

9. Do 31 maja 2011 roku Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Partnerstwo dla 

Środowiska i firmy Tymbark oceni przesłane raporty i przyzna Tytuły 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

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

11. Wraz z Tytułem, potwierdzonym Certyfikatem, przedszkole otrzyma dodatkowe 

materiały edukacyjne dla nauczycieli i dzieci. 

12. Szczegółowy Regulamin programu dostępny jest na stronie 

www.przyjacielenatury.pl 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się mailowo z Organizatorami: 

kontakt@przyjacielenatury.pl 

http://www.przyjacielenatury.pl/
http://www.przyjacielenatury.pl/
mailto:kontakt@przyjacielenatury.pl
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II. Wykaz działań ekologicznych  
 
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.   
 
 
Szczegółowy opis działań programu znajduje się na kolejnych stronach. 

 

 
DZIAŁANIA PROGRAMU „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” 

 
 
 
 
* UWAGA! Realizacja 3 scenariuszy zajęć jest obowiązkowa.  

 

 

Lp. Działania Maksymalna 

liczba punktów 
1 Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 20 
2 Obchody Zielonego Dnia 20 
3 Obchody Dnia Marchewki 20 
4 Obchody Dnia Oszczędzania Energii 20 
5 Segregacja śmieci w przedszkolu 20 
6 Patrol ekologiczny w najbliższej okolicy 20 
7 Wycieczka do parku krajobrazowego, parku 

narodowego lub do lasu 

10 

8 Ankieta ekologiczna dla rodziców 10 
9 Konkurs plastyczny na plakat, zachęcający do 

oszczędzania energii. 
10 

10 Zajęcia plastyczne – Jestem Kubusiowym 
Przyjacielem Natury 

10 

11 Kącik przyrody w przedszkolu 10 
12 Zbiórka baterii i/lub elektrośmieci  10 
13 Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem 10 
14 Wystawa „Oszczędzamy Energię” 10 
15 Przedstawienie teatralne związane z ochroną 

przyrody 
10 

16 Zdrowa energia – Dzień Warzyw, Owoców                       
i Soków. 

10 

17 Poznajemy polskie rośliny i zwierzęta – zajęcia w 
zoo, parku botanicznym lub sali edukacyjnej. 

10 

18 Konkurs na wierszyk lub piosenkę „jestem 
Kubusiowym Przyjacielem Natury” 

10 

19 Zbudowanie karmników dla ptaków 10 
20 Realizacja 3 scenariuszy zajęć wraz z kartami 

zadań dla dzieci (obowiązkowe) 
50 

SUMA 300 punktów 
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III. Zgłoszenie do programu 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 2010/2011 

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 (przedszkola i/lub nauczyciela) 
 
www.przedszkoletuwima.edupage.org 
 
Strona www przedszkola 
 

GABRIELA GROCHLA 

Imię i nazwisko dyrektora przedszkola  
 
ILONA PUKOWIEC   NATALIA GROCHLA 
Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego program  
 
 

Liczba dzieci zaangażowanych w program 
 
7 NAUCZYCIELEK + 2 KOORDYNATORKI PROGRAMU 
Liczba nauczycieli zaangażowanych w program 
 

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury” i akceptuję jego warunki” 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis i data 

 

 

mailto:przedszkole.10@wp.pl
http://www.przedszkoletuwima.edupage.org/
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IV. 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. Natomiast działania mogą 

wybierać Państwo 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 

przyporządkowane do konkretnego działania. 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. Mogą Państwo wykasować wszelkie niepotrzebne 
informacje – opisy działań, zasady itd., pozostawiając jedynie opisy 
zrealizowanych przez Państwa działań. Prosimy jednak o zachowanie obecnej 

kolejności. 
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IV. Opis poszczególnych działań. 
 

 
1) OBCHODY PIERWSZEGO DNIA WIOSNY- 20 punktów 

 
Cel: Pokazanie piękna budzącej się do życia przyrody.  

Data 21.03.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział 110 

Zrealizowane działania  

Dnia 21.03.2011r. w przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji 

rozpoczęcia wiosny. Tego dnia przedszkolaki z naszego przedszkola, mieli 

okazję wykazać się swoją wiedzą na temat wiosny. W atmosferze dobrej 

zabawy przedszkolaki uczyły się współdziałania oraz prezentowali własną 

twórczość poprzez śpiewanie piosenek oraz okrzyków wiosennych. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości był oczywiście pochód z marzanną 

i symboliczne "wypędzenie zimy" poprzez jej spalenie . Ważnym 

elementem całej zabawy stało się kształtowanie postaw ekologicznych 

wobec przyrody. Prowadząca zwróciła uwagę, że marzanna zrobiona jest 

z samych naturalnych materiałów nie zatruwających środowisko, a także 

na fakt, że nie należy wrzucać jej do wody. Na zakończenie każda grupa 

zaprezentowała swój okrzyk na powitanie wiosny . Impreza stała się 

wspaniałą okazją dla kultywowania tradycji przedszkolnych oraz 

integrowania się przedszkolaków . 

Wskazówki do działań: 
 

 Przypominamy, że „Pierwszy Dzień Wiosny” może być obchodzony w dowolny 
sposób.  

 
Nasze propozycje: 
 
 Można przygotować przedstawienie dla rodziców, prezentację, konkurs plastyczny, 

muzyczny, czy pokaz zdjęć.  
 Można wybrać się z dziećmi na spacer, pokazać im budzącą się do życia przyrodę 

oraz poszukać pierwszych śladów wiosny.  
 Można przygotować bal dla dzieci, które przebiorą się wiosennie. 

 
Załączniki 
Liczba zdjęć 6 
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2) OBCHODY ZIELONEGO DNIA - 20 punktów 
 

Cel: Przedstawienie koloru zielonego jako koloru przyjaznego środowisku. 

Data 22.03.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział 60 

Zrealizowane działania   

 

 

Z okazji Zielonego Dnia wszystkie dzieci oraz pracownicy Naszego 

Przedszkola ubrani byli na zielono. Dzień zaczęliśmy od rozmowy o tym co 

jest zielone. Poznaliśmy wiele zielonych warzyw: sałatę, brokuły, szparagi, 

ogórki itd. Dowiedzieliśmy się również jak ważne jest jedzenie zielonych 

warzyw dla naszego zdrowia. 

Słuchaliśmy również piosenkę: „My chcemy grać w zielone”. W czasie 

rozmowy na temat piosenki dowiedzieliśmy się o tym, że ludzie niszczą 

środowisko. Przedstawiliśmy pomysły na to, aby zawsze na Ziemi było 

zielono. proponowaliśmy sprzątanie, segregowanie śmieci, namawianie 

innych do dbania o środowisko. 

Następnie wyszliśmy do ogrodu przedszkolnego, aby sprawdzić czy jest w 

nim czysto.  

Po powrocie do przedszkola bawiliśmy się w zabawę „Grasz w zielone?” 

Na koniec każdy z nas rysował to co kojarzy mu się z kolorem zielonym: 

las, ulubione warzywa, łąkę. 

 
 
Wskazówki do działań: 
 

 Przypominamy, że „Zielony Dzień” może być obchodzony w dowolny sposób.  
 
Nasze propozycje: 
 
 Można przygotować przedstawienie dla rodziców, konkurs plastyczny, muzyczny, 

recytatorski itp. 
 Można zorganizować degustację zielonych warzyw, zielony bal, na który dzieci 

ubiorą się w zielone ubrania, czy konkurs pod hasłem „Kolor zielony w naturze” 
itp. 

 
Załączniki 
Liczba zdjęć 10 
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3) OBCHODY DNIA MARCHEWKI- 20 punktów 
 
Cel: Przedstawienie i promowanie spożywania warzyw i owoców jako darów 

natury, na przykładzie marchewki. 

Data  28.03.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział   50 

Zrealizowane działania  

 

Prezentacja strojów dzieci – każdy przedszkolak przyszedł ubrany do 

przedszkola w kolorze pomarańczowym. Przedszkolaki wyszukiwały w 

najbliższym otoczeniu pomarańczowych przedmiotów. Rozmowa na temat 

konieczności jedzenia marchewki i zdrowego odżywiania. Wypowiedzi 

dzieci dotyczące wykorzystania marchewki w różnych potrawach. 

Rozpoznawanie marchewki za pomocą smaku, dotyku wśród innych 

warzyw. Następnie smakowaliśmy soki owocowe i szukaliśmy wśród soków 

smak marchewkowy. Zabawiliśmy się również w „marchewkę” – zabawę 

orientacyjno – porządkową. A zwycięzca odtańczył dla nas taniec 

marchewkowy. 

Zabawa przy piosence „Na marchewki urodziny”. Każda z grup utworzyła 

koło. W środku każdego koła tańczyła „marchewka”. Wszystkie dzieci 

tańczyły w kole śpiewając piosenkę. 

Degustacja surówki przygotowanej przez Panie kucharki – surówka 

marchewkowo – jabłkowa. Wspólna zabawa przy piosence „Hymn 

zdrowych dzieciaków”. 

Wskazówki do działań: 
 

 Przypominamy, że „Dzień Marchewki” może być obchodzony w dowolny sposób. 

 
Nasze propozycje: 
 
 Można zorganizować degustację marchewek (surówki, na surowo, sałatki, soki 

przecierowe itp.). 
 Można przygotować przedstawienie dla rodziców, konkurs plastyczny, muzyczny 

itp. 
 Można wspólnie zasiać marchewkę w przedszkolnym ogródku, czy w doniczkach 

na parapecie (prowadzenie obserwacji). 
 Można zorganizować pogadankę na temat zdrowotnych właściwości marchewki i 

posiłków z jej dodatkiem. 
 
 

Załączniki 
Liczba zdjęć 10 
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4) OBCHODY DNIA OSZCZĘDZANIA ENERGII- 20 punktów 
 
Cel: Przybliżenie dzieciom znaczenia energii dla życia człowieka, przekazanie 

wiedzy na temat źródeł energii, pokazanie źródeł odnawialnych, wskazanie 

sposobów oszczędzania energii. 

Data 30.03.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział  21 

 

Zajęcia w grupie przedszkolnej rozpoczęły się od wytłumaczenia dzieciom 

co to takiego, prąd? Przedszkolaki oglądały żarówki zwykłe i 

energooszczędne, które przyniosła nauczycielka na zajęcia. Dowiedziały 

się również o Elektrowniach i generatorach dzięki którym możemy 

korzystać z prądu. Następnie rozpoczęła się pogadanka na temat  „Jak 

możemy oszczędzać  energię w swoim domu?”. Dzieci w tym dniu oglądały 

plansze o różnych sposobach pozyskiwania energii - słoneczna, wodna i 

wiatrowa. Wypowiadały się na temat dobrych i złych sposobów 

produkowania energii oraz konsekwencji  zatruwania środowiska przez 

elektrownie węglowe. Po pogadance i kreatywnym zebraniu informacji 

metodą burzy mózgów na temat oszczędzania energii, wszyscy przystąpili 

do wykonywania prac plastycznych. Obchody Dnia Oszczędzania Energii 

zakończono stworzeniem wystawy prac dzieci. 

 
Wskazówki do działań: 
 

 Przypominamy, że „Dzień Oszczędzania Energii” może być obchodzony w dowolny 
sposób. 

 
Nasze propozycje: 

 
 Pogadanka dla dzieci na temat energii. 
 Zapoznanie dzieci z przedmiotami potrzebującymi energii do działania. 
 Zaangażowanie całej rodziny w oszczędzanie energii – stworzenie Domowego 

Notatnika Oszczędzania Energii, który wykonują dzieci. 
 Zabawa, polegająca na wyobrażeniu sobie świata bez energii elektrycznej. 

 
 

 
Załączniki 
Liczba zdjęć ………………… 
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5) SEGREGACJA ŚMIECI W PRZEDSZKOLU- 20 punktów 
 

Cel: Zachęcenie dzieci do segregacji śmieci. 

Data 14.03.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział 20 

Krótki opis 

 

Chcąc uświadomić przedszkolakom nie tylko nierozerwalne więzi człowieka 

z przyrodą, ale też jego odpowiedzialność za los naszej planety ,aby 

rozbudzić wrażliwość i ciekawość dzieci, zostały przeprowadzone zajęcia 

edukacyjne, na których przedszkolaki nauczyły się jak ważne i konieczne 

jest powtórne wykorzystanie surowców wtórnych oraz segregowanie 

odpadów. W systemie workowym zbierane są odpady z tworzyw 

sztucznych, szkła i papieru oraz do oddzielnego pojemnika wrzucamy 

zużyte baterie. Po pogadance i kreatywnym zebraniu informacji metodą 

burzy mózgów na temat przyczyn powstawania odpadów, ich szkodliwości 

oraz recyklingu wszyscy przystąpili do wykonywania prac plastycznych 

przestrzegających przed skutkami spalania śmieci.  

 
 
 
Wskazówki do działań: 

 
 Pogadanka z dziećmi na temat segregacji śmieci.  
 Zorganizowanie oddzielnych kubłów na poszczególne rodzaje śmieci. 
 Wskazanie miejsc w najbliższej okolicy, gdzie znajdują się pojemniki do segregacji 

śmieci. 
 
 
 

Załączniki 
Liczba zdjęć………………… 
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6) PATROL EKOLOGICZNY W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY- 20 punktów 
 

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

sposobów dbania o nią. 

Data 18.04.2011r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 20  

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

 
Opis obserwacji 
 

W ciągu całego tygodnia poprzedzającego patrol ekologiczny po najbliższej okolicy 

dzieci uczyły się poszanowania przyrody, dbania o otaczające ich środowisko. Dowiedziały 

się podczas zabaw i zajęć dydaktycznych, w jaki sposób ludzie niszczą przyrodę oraz 

zrozumiały, że można temu zjawisku przeciwdziałać promując w swoim otoczeniu 

działania proekologiczne. Przed wyjściem na podwórko nauczycielka przeprowadziła z 

dziećmi rozmowę na temat: ,,W jaki sposób my wszyscy możemy zadbać o to, by wokół 

nas było czysto i by nam się żyło przyjemnie”. Dzieci chętnie wypowiadały się na 

powyższy temat. Następnie ubrały się i wyruszyły na spacer po osiedlu. Od razu 

zauważyły, że na osiedlu znajdują się kosze na śmieci, pojemniki do segregacji śmieci, 

ale niektórzy mieszkańcy osiedla o tym zapominają i zamiast do pojemników lub koszy 

wyrzucają papiery, butelki i plastikowe opakowania na trawnik, na chodnik, obok kosza 

na śmieci. Przedszkolaki zrozumiały, że nie tylko dzieci powinno się uczyć dbania o 

otaczające ich środowisko, ale taka edukacja przydałaby się również niektórym dorosłym. 

Podczas patrolu nauczycielka razem z dziećmi pozbierała i posegregowała śmieci 

do właściwych pojemników. 

Dzieci obiecały pani, że będą  wspólnie z dorosłymi dbać o otaczającą ich 

przyrodę. Doszły do wniosku, że przyjemniej jest mieszkać na czystym i zadbanym 

osiedlu. Ale żeby tak było muszą się o to postarać wszyscy mieszkańcy, i ci duzi i ci mali. 

 
Wskazówki do działań: 

 Przypominamy, że patrol ekologiczny może być zrealizowany w dowolny sposób. 
 
Nasze propozycje: 
 Spacer z dziećmi, podczas którego dzieci będą obserwować okolicę i zwracać 

uwagę, czy widać troskę mieszkańców o naturę, np. czy są kosze na śmieci, czy 
jest dużo zieleni, czy są pojemniki do segregacji śmieci, czy są ścieżki rowerowe, 

czy w pobliżu są zakłady zanieczyszczające środowisko itp. 
 Pokazanie dzieciom nieprawidłowości i rozmowa, w jaki sposób można je 

naprawić. 
 Działania ekologiczne w najbliższej okolicy: posprzątanie śmieci, podlanie 

kwiatów, dokarmianie zwierząt w zimie w najbliższym lesie itp. 
 

Załączniki 
Liczba zdjęć 6  
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7) WYCIECZKA DO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, PARKU NARODOWEGO 

LUB DO LASU- 10 punktów 

 
Cel: Przedstawienie i obserwacja przyrody w naturalnych warunkach. Formy 

ochrony przyrody. 

Data  20.04.2011 

Ilość dzieci, które wzięła udział  15 

Komentarz 

 

W słoneczną środę wybraliśmy się do pobliskiego lasu, by odnaleźć 

wiosnę. Kwiaty, krzewy  kwitły, na drzewach pojawiły się pąki a przez 

drzewa w lesie padało na nas ciepłe słoneczko. Spotkaliśmy jeża a kilka 

ptaszków umilało nam przedpołudnie w lesie: dzięcioł i wróbelki. 

Uważaliśmy też by iść ścieżką wyznaczona w lesie, by nie rozdeptać 

robaków mieszkających w lesie. Była przechadzka po lesie i obserwacja 

naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt. Poznawaliśmy przyrodę 

patrząc, słuchając i dotykając. Przedszkolaki wykazały się świetną 

znajomością na temat ochrony przyrody, doskonale wiedzą, że należy ją 

chronić i że w lesie nie wolno zostawiać śmieci, rozpalać ognisk, płoszyć 

zwierząt, hałasować. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań 

otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw 

proekologicznych u tak małych dzieci. 

 

 
Wskazówki do działań: 
 

 Przypominamy, że wycieczka może być zrealizowana w dowolny sposób. 
 
Nasze propozycje: 

 
 obserwacja otaczającej przyrody – zwrócenie uwagi i rozpoznawanie napotkanych 

roślin, zwierząt oraz pozostawionych przez nie śladów, 
 
 zwrócenie uwagi na ochronę parków i lasów, na zachowanie się w tych miejscach, 

na znaki które nakazują właściwe zachowania. 

 
 
Załączniki 
Ilość zdjęć 7 
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8) ANKIETA EKOLOGICZNA DLA RODZICÓW- 10 punktów 

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

natury. 

Data 12.01.2011 

Liczba rodziców, którzy wypełnili ankietę – 50 

 
 

 

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  

b)  

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 34 0 16 

2 22 3 25 

3 25 15 10 

4 20 22 8 

5 15 8 27 

6 43 7  

7 22 12 16 

8 28 10 12 

9 24 10 16 

10 25 10 15 
Suma 258 97 145 
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Wskazówki do działań: 
 

 Ankieta powinna być wypełniona przez co najmniej 10 rodziców. 
 Prosimy nie wysyłać ankiet, jedynie zbiorcze podsumowanie – tabelka powyżej. 

 
 
 

9) KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO 

OSZCZĘDZANIA ENERGII - 10 punktów 
 

Data 14.04.2010r. 

Liczba dzieci, które wzięły udział 12 

Krótki opis 

 

1. We wstępnej części zajęcia dzieci zapoznały się z treścią wiersza 

naszego patrona Juliana Tuwima p.t. : „Pstryczek”.  

2. Następnie odbyła się pogadanka  przy ilustracjach na temat energii 

elektrycznej oraz sposobów jej wytwarzania. W zajęciu zostały 

wykorzystane wiadomości zawarte  na stronie programu „Kubusiowi 

Przyjaciele  Natury”. Dzieci wymieniały urządzenia elektryczne które 

znajdują się w domu   i w przedszkolu.  

3. „Burza mózgów” – jak możemy oszczędzać energię elektryczną. Dzieci 

w bardzo ciekawy sposób przedstawiały swoje pomysły i spostrzeżenia. 

Wspólnie zwróciliśmy uwagę na zastąpienie oglądania telewizji czytaniem 

książki oraz granie na komputerze zabawą na placu zabaw. 

4. Następnie dzieci zostały podzielone na dwie grupy i przystąpiły do 

wykonania pracy plastycznej – plakatu zachęcającego do oszczędzania 

energii elektrycznej. 

5. Na zakończenie plakaty zostały umieszczone na wystawce dla rodziców.  

Wskazówki do działań: 
 

 Pogadanka z dziećmi przed przystąpieniem do wykonania prac plastycznych na 
temat energii i sposobów jej oszczędzania. 

 
 
Załączniki 
Liczba zdjęć 3 
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10) 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 08.04.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział 12 

 

Opis prac 

 

Nauczycielka przeprowadziła pogadankę z dziećmi  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. 

Dzieci poprzez prace plastyczną dowiedziały, się w jaki sposób można 

dbać o przyrodę. Większość dzieci wykorzystując środki plastyczne takie 

jak kredki, farby, stworzyło pracę, w której pokazały jak można zostać 

przyjacielem natury. Dzieci rysowały segregację śmieci, sprzątanie świata 

(pól, rzeki, lasu), oraz czysty krajobraz bez ingerencji człowieka. 

Wszystkie dzieci podeszły do zadania z zaangażowaniem i pomysłowością. 

Wykonane prace były ciekawe  i różnorodne. Na zakończenie wspólnie z 

nauczycielką została wykonana wystawka prac dla rodziców. 

 
 
 
Wskazówki do działań: 
 

 Dodatkowo można przygotować wystawę prac dla rodziców.  

 
 
Załączniki 
 
Liczba zdjęć 4 
 
Liczba prac 4 
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11) KĄCIK PRZYRODY W PRZEDSZKOLU - 10 punktów 
 

Cel: Nauczenie dzieci codziennego dbania o naturę. 

Data 17.03.2011r. 

Ilość dzieci, które wzięła udział – 19  

Opis działania: 

Tematyką wiodącą w tym tygodniu była ,,Wiosna w kąciku przyrody”. 

Dzieci poznały  pierwsze zwiastuny wiosny (ptaki i kwiaty).  Podczas zajęć 

dydaktycznych ze szczególnością zwróciły uwagę na fakt, iż wiosną cała 

przyroda ,,budzi się do życia”. Zapoznały się  z różnymi możliwościami 

hodowania roślin. Przed rozpoczęciem pracy nauczycielka wytłumaczyła 

dzieciom, co jest potrzebne do założenia hodowli kwiatów i warzyw i w jaki 

sposób należy dbać o rośliny, by mogły rosnąć. Następnie dzieci wzięły 

czynny udział w zakładaniu ,,przedszkolnego ogródka’’. Siały rzeżuchę w 

pojemnikach na wacie, sadziły cebulę, fasolę. Wysiewały również kwiaty. 

Zdobywały nowe wiadomości drogą  doświadczeń i systematycznej 

obserwacji. Na każdej doniczce umieszczone zostały napisy z nazwą 

rośliny.  

Potem przedszkolaki wspólnie z nauczycielką  przeniosły  doniczki na 

parapet okienny. Zrobiły to dlatego, iż wiedzą, że do wzrostu roślin 

potrzebna jest woda, światło i słonko. Obiecały pani, że będą troszczyć się 

o rośliny i obserwować jak rosną. Nauczycielka wspólnie z dziećmi ustaliła 

harmonogram dyżurów w kąciku. 

 

 
Wskazówki do działań: 
 

 Przypominamy, że kącik może mieć dowolną postać.  
 
Nasze propozycje: 
 
 Może to być ogródek przyprzedszkolny, kącik z kwiatkami lub warzywami w 

doniczkach. 
 Dzieci mogą pracować w grupach lub samodzielnie. 
 Może to być gazetka ścienna lub ekologiczna wystawa. 

 
 

Załączniki 
Ilość zdjęć 10 
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12) ZBIÓRKA BATERII I/LUB ELEKTROŚMIECI – 10 punktów 
 
 
Cel: Zwrócenie uwagi dzieci na sposób pozbywania się nietypowych śmieci. 

Data 14.03-11.04.2011r. 

Ilość dzieci, które wzięła udział 25 

Opis działania: 

   

 

 

 

Zbiórkę baterii rozpoczęliśmy od rozmowy na temat baterii, ich 

wykorzystania i tego co się z nimi dzieje po ich zużyciu. Dzieci chętnie 

odpowiadały na zadane pytania i wykazywały się wcześniej zdobytą 

wiedzą. Następnie nauczyciel zaprezentował pudełko odpowiednio 

oznaczone do którego dzieci będą wrzucać zużyte baterie wraz z 

rodzicami.  

Baterie zbieraliśmy przez 4 tygodnie. Po tym okresie pudełko było niemal 

pełne. Dzieci z zaangażowaniem oceniały wyniki swojej zbiórki. 

 
 
 

Wskazówki do działań: 
 

 Przypominamy, że zbiórka może mieć dowolną postać.  
 
Nasze propozycje: 
 
 Zorganizowanie specjalnego Dnia Elektrośmieci. 
 Całoroczne wystawienie pudełka do zbiórki baterii w przedszkolu. 
 Zaangażowanie rodziców w zbieranie nietypowych śmieci. 

 
 
 

Załączniki 
Ilość zdjęć 4 
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13) SPOTKANIE Z EKOLOGIEM, NAUCZYCIELEM PRZYRODY LUB 

LEŚNIKIEM- 10 punktów 
 

Cel: Przedstawienie zasad ochrony natury przez osobę zajmującą się na co 

dzień ochroną środowiska. 

Data 15.04.2011 

Ilość dzieci, które wzięła udział 22 

Imię i nazwisko ekologa, lub leśnika Katarzyna Pyszny 

Temat spotkania „Dbamy o czystość i piękno w naszej miejscowości” 

 

Komentarz 
 

W dniu 15.04.2011r. dzieci z grupy II odwiedziły Wydział Ekologii i 

Zdrowia W Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. Celem 

wycieczki było podniesienie  świadomości ekologicznej oraz propagowanie 

pozytywnych działań i postaw ekologicznych. Dzieci zostały zapoznane z 

pracą Ekologa. Po zwiedzaniu Wydziału Ekologii i Zdrowia razem z panią 

Kasią udaliśmy się do pobliskiego lasu. Pani Kasia rozmawiała z dziećmi na 

temat recyklingu. Uwrażliwiała dzieci na problemy z jakimi trzeba się 

zmagać a mianowicie: 

a) zaśmiecanie lasu 

b) łamanie, niszczenie drzew. 

Wytłumaczyła dzieciom o problemach tutejszych drzew „Kasztanowców”. 

Dzieci w obecności pani Kasi - Ekologa obiecały, że będą szanować 

przyrodę i dbać o naszą planetę. 

Na koniec spotkania Pani Kasia rozdała każdemu dziecku ulotkę na temat 

segregacji śmieci. 

 
Wskazówki do działań: 

 
 Przypominamy, że spotkanie może mieć dowolną postać.  
 
Nasze propozycje: 

 
 Zaproszenie osoby, która zajmuje się na co dzień ochroną przyrody. Wywiad lub 

luźna rozmowa na temat, jak dbać o środowisko i chronić naturę. 
 
Załączniki 
Ilość zdjęć………………… 
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14) PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ 

PRZYRODY- 10 punktów 
 
Cel: Zachęcenie rodziców, aby wspólnie z dziećmi dbali o przyrodę. 

Data  13.04.2011  

Liczba dzieci, które wzięły udział  100 

Liczba rodziców, którzy wzięli udział 8 

Zrealizowane działania  
 
Dzieci z kółka teatralnego „Kropelki z dziesiątki” wystawiły sztukę pod hasłem „ Matko 

naturo – kochamy Cie!”. Dzieci w prosty sposób przedstawiły jak zachowują się ludzie 

podczas wycieczki do lasu – śmiecą, hałasują, straszą zwierzątka leśne itp. Na scenie 

pojawiły się zwierzątka: zajączki, wiewiórka, sowa, motylki, ptaszki, dzieci przedszkolne, 

które opowiadały jak należy chronić przyrodę. 

 

Po przedstawieniu odbyła się krótka rozmowa nt. zachowań proekologicznych. 

Nauczycielka zadając pytania związane z ekologią miała okazję sprawdzić poziom wiedzy 

dzieci na ten temat. Okazało się, że dzięki udziałowi w programie przedszkolaki mają 

ogromną wiedzę związaną z ochroną środowiska.  

Zdają sobie sprawę z tego, że należy np: 

·    segregować śmieci, 

·    oszczędzać wodę, energię, przyrodę, 

·    dbać o rośliny i zwierzęta, szczególnie te objęte ochroną, itd. 

a nie należy np. : 

·    wypalać traw; 

·    myć samochodów w rzece czy jeziorze; 

·    hałasować w lesie; 

·    rozpalać ognisk w lesie itd. 

 
Wskazówki do działań: 

 
 Przypominamy, że przedstawienie może mieć dowolną postać.  
 
Nasze propozycje: 

 
 Przedstawienie w dowolnej formie dla rodziców, rodzin z udziałem 

przedszkolaków. 
 Myślą przewodnią mogą być hasła, np. „Dbanie o naturę jest proste”, „Dbanie o 

naturę w domu”, „Co ja mogę zrobić dla natury?” itp. 
 
Załączniki: 
 
Scenariusz przedstawienia 
Liczba zdjęć 6 
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SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA 

„MATKO NATURO – KOCHAMY CIĘ!” 

 

PIOSENKA „MOJA PLANETA” 
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi  

Moja planeta nie ma ceny  

Moja planeta jest rano niewyspana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

 

Moja planeta nie spadła tu z księżyca  

Moja planeta to tajemnica  

Moja planeta raz zimna raz przegrzana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi  

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić  

SOS - ratujmy siebie sami  

SOS - do siebie wysyłamy  

 

Moja planeta miłości się nie boi  

Moja planeta broń rozbroi  

Moja planeta zna dobre obyczaje  

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje  

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi...  

 

Tak to prawda  Ziemia była cierpliwa 

Ale teraz musi  Teraz musi być żywa  

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... 

 

 

  MADZIA SZ. SKRZAT I 

Kłaniamy się pięknie, serdecznie witamy, 

na spotkanie z ekologią wszystkich zapraszamy. 

My jesteśmy skrzaty, skrzacie mieszkanie mamy, 

do którego wszystkich chętnie zapraszamy.   RAZEM 

 KLAUDIUSZ  Skrzat II      UKŁON 

Zielone ubranka nosimy, 

bo kolor zielony bardzo lubimy. 



 

 23 

Leśne ścieżki przemierzamy 

i przyrodę podziwiamy. 

 

 KAROL U. Skrzat III  

Cóż się stało skrzacie 

mój leśny bracie? 

Dlaczego tak głośno płaczesz? 

 MARTYNA SMYCZEK Skrzat IV  

Popatrz! W naszym lesie na polanie 

wielkie dzisiaj zamieszanie. 

Był tu wróg przyrody 

i narobił wielkie szkody. 

Krzaczek płacze, ptak nie śpiewa, 

połamane młode drzewa, 

puszki, papiery, i butelki leżą cztery 

Na scenie pojawia się wiewiórka.    WYCHODZĄ 

RAZEM 

 WERONIKA Wiewiórka      RODZINKA 

SIEDZI:  

W dziupli sobie spałam     ALA, KLAUDIA, 

SEBA 

kiedy te wrzaski usłyszałam. 

Łepek z dziupli wychyliłam 

i wielce się zdziwiłam. 

Rodzinka do lasu przyjechała 

i do ucztowania się zabrała. 

Mama koszyk rozpakowała 

i do jedzenia wszystkich zachęcała. 

Jaś pil oranżadę, 

Małgosia cukierki zajadała, 

a dookoła rozrzucała papierki. 
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 MADZIA SZ. Motylek I       DOLATUJE 

Mama radio nastawiła 

i głośną muzyką się cieszyła. 

Cały dzień odpoczywali, 

jedli, hałasowali, przyrody 

wcale nie zauważyli. 

 

 

 JULIA H. Motylek II      

Pozostawili po sobie 

tyle butelek i śmieci 

jakby to był skład rupieci. 

Papierki - w prawo, w lewo 

szust pod drzewo. 

Wiatr szeleści w tych papierkach, 

ptaszek dziwi się i ćwierka. 

„Cóż to za niegrzeczne dzieci”. 

Ptaszek łepek w bok przekrzywił, 

patrzył, nie mógł się nadziwić. 

 PAULINA W. Sowa      ZWIERZĄTKA 

SIADAJĄ 

Co wtedy zrobiłaś wiewiórko - ruda kito,  

czy do porządku przywołałaś ich szybko? 

 WERONIKA Wiewiórka I  

Wielce się starałam, 

bardzo się denerwowałam, 

aż do małego urwisa 

orzeszek posłałam. 

 PAULINA W. Sowa  
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Cóż moja sąsiadko, 

trudne czasy się zbliżają 

bo ludzie przyrody wcale nie dostrzegają. PRZYLATUJE 

BIEDRONKA 

 MARTYNA DYRBUŚ Biedronka   WCHODZI 

KLAUDIA 

Kiedy na listku sobie odpoczywałam 

Małgosia do ręki mnie zabrała. 

Skrzydełka mi odchylała 

i ciekawie oglądała. 

Ból miałam przy tym wielki, 

a z oczu płynęły mi kropelki. 

 KLAUDIUSZ Dzięcioł  

Jestem dzięcioł, dzięcioł pstry. 

Kuję dziobem, raz - dwa - trzy. 

Kiedy ujrzałem tę rodzinkę, 

miałem niewesołą minkę. 

Dziobem w drzewo pukałem i tym pukaniem 

chciałem zwrócić uwagę na takie zachowanie. 

 KAROL U. Ptaszek I  

Widzimy przyjaciele, 

że pomocy potrzebujecie. 

bo przyrodę wszyscy szanujecie. 

Mamy na to radę: 

poprosimy o pomoc przedszkolną gromadę! 

WCHODZI ŁUKASZ, FRANEK, ADAŚ 

 ŁUKASZ Przedszkolak I  

My działamy dziś i teraz 

pozbieramy co potrzeba. 

Lasy, plaże, miasto, wieś 

oczyścimy wzdłuż i wszerz. 
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 ADAŚ Przedszkolak II  

A z odpadków wyczarujemy cuda 

i nie będzie to żadna nuda. 

 Wszyscy  

Każdy przedszkolak wie, 

że ekologicznych zasad trzeba uczyć się! 

 FRANEK Przedszkolak III  

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić 

to widzą nawet przedszkolne dzieci. 

 MARTYNA SMYCZEK Przedszkolak IV  

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 

 ŁUKASZ Przedszkolak V  

A kiedy bocian wróci z podróży, 

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

 MARTYNA DYRBUŚ Przedszkolak VI  

Tak byśmy chcieli żyć na świecie, 

w którym śmieci nie znajdziecie. 

Kosze służą na odpadki, 

pamiętajcie o tym dziatki! 

 Wszyscy  

Choć ekolodzy nas mali 

uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, 

jeśli z naturą będziemy żyć w zgodzie. 
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PIOSENKA „KOLOROWE KOSZE”: 

1. GOSPODARKA ODPADAMI TYM ZAJMIEMY SIĘ MY SAMI 

KOLOROWE KOSZE MAMY, KOLOROWO WYRZUCAMY! 

REF. I TY PAMIĘTAĆ MOŻESZ TO 

 W ZIELONY WOREK WRZUCAJ SZKŁO  KLAUDIUSZ 

 W NIEBIESKI PAPIER I KARTONY  KAROL U. 

 A W ŻÓŁTY PLASTIK WYCZYSZCZONY  ADAŚ 

 W CZERWONY METAL, DROBNY ZŁOM ŁUKASZ 

TA SEGREGACJA TO JEST TO! 

2. NA ODPADY ORGANICZNE WORKI BIERZ EKOLOGICZNE 

KOLOROWE KOSZE MAMY KOLOROWO WYRZUCAMY 

 

  PIOSENKA „ZIEMIA – WYSPA ZIELONA” 
 

1) Nie warto mieszkać na marsie, nie warto mieszkać na Venus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze, powtarzam to, każdemu . 

 

REF.)  Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. 

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo zadbany. 

 

2)Chcę poznać życie delfinów i widzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla i z kotem móc się bawić. 

 

REF.)Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, wśród innych dalekich planet. 

To dom dla ludzi,dla ludzi i zwierząt,więc musi być bardzo zadbany. 

 

 

 

PRZYSIĘGA EKOLOGA: 

- Przyrzekam uroczyście, że będę prawdziwym przyjacielem 

przyrody: 

- Będę kochał, chronił zwierzęta i rośliny;. Nie będę zaśmiecał ziemi; 

- W lesie będę zachowywał spokój i ciszę; 

- Będę zajmował się pielęgnacją kwiatów w domu, przedszkolu; 

- Będę pamiętał o regularnym dokarmianiu i pojeniu ptaków i 

zwierząt; 

- Będę segregował odpady o zachęcę do tego rodziców; 

- Będę oszczędzał wodę i papier;  

- Będę obserwował i poznawał przyrodę 
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15) ZDROWA ENERGIA – DZIEŃ WARZYW, OWOCÓW I SOKÓW – 

10 punktów 
 
 

Cel: Zwrócenie uwagi dzieci na zdrowe odżywianie. 

Data 17.03.2011 i 18.03.2011   

Liczba dzieci, które wzięły udział  17 i 16 

Krótki opis   

Promocja zdrowia oraz wyrabianie zdrowotnych nawyków to jedno z 

ważniejszych zadań przedszkola. W tych dniach każde z dzieci przyniosło 

do przedszkola swój ulubiony owoc oraz ulubione warzywo. 

Najważniejszym momentem była degustacja przygotowanych warzyw i 

owoców, ale nie zabrakło również innych ciekawych propozycji. 

Zorganizowałam dla dzieci zagadki, tańce z ulubionym warzywem lub 

owocem, zadanie zręcznościowe polegające na położeniu dowolnego 

warzywa na swojej teczce z rysunkami i maszerowanie w rytm muzyki, ale 

tak by nie spadło ono z teczki. Zabawa ta dostarczyła przedszkolakom 

wiele śmiechu i radości. Ponadto każde z dzieci kolorowało swoje ulubione 

warzywo lub owoc i przykleiło sobie emblemat na koszulce. Była i praca 

grupowa w postaci kolorowania pastelami warzyw i owoców oraz 

tworzenie zbiorów składających się tylko np. z marchewek, mandarynek 

czy ziemniaków. Dzieci samodzielnie  wykonywały koreczki owocowe a 

następnie degustowały swoje  smakołyki. Następnego dnia dzieci 

samodzielnie smarowały kanapki nożem, i układały warzywa na 

kanapkach tworząc kolorowe kompozycje pełne witamin. Ze smakiem 

zjadły swoje kanapki. 

 
Wskazówki do działań: 

 
 Przypominamy, że dzień zdrowej energii może mieć dowolną postać.  
 

Nasze propozycje: 
 Degustacja warzyw, owoców i soków. 
 Pogadanka na temat zdrowego odżywiania i codziennego spożywania 5 porcji 

warzyw, owoców lub soku. 
 
Załączniki 
Liczba zdjęć 20 

 

http://new.smartcontext.pl/core/ad_transaction?att=4&atd=1415;1440114455242164757;550518395;1927;1837;151320;4977;7569710146204045400;14;1;3;3670397652&curl=http%3A%2F%2Fwww.nabierzkolorow.pl
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16) POZNAJEMY POLSKIE ROŚLINY I ZWIERZETA – ZAJĘCIA W 

ZOO, PARKU BOTANICZNYM LUB W SALI EDUKACYJNEJ - 10 

punktów 

 
Cel: Rozbudzenie ciekawości świata, radości z obserwacji istot żywych, 

budzenie wrażliwości na przyrodę żywą i miłości do zwierząt I roślin.  

Data cykl zajęć od 21.03.2011 – 01.04.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział 14 

 
Krótki opis  
I. Recytacja wiersza M. Konopnickiej „Nasze kwiaty” – prośba by dzieci wsłuchały się 

uważnie w treść wiersza i próbowały zapamiętać jak najwięcej nazw kwiatów. 

Stworzenie łąki na tablicy – wywieszenie trawy oraz nowo poznanych kwiatów wg 

kolorystyki – grupowanie wg koloru płatków. 

Zabawa muzyczno – ruchowa do muzyki klasycznej Vivaldiego „Cztery pory roku - 

wiosna” Dzieci wybierają dowolne zwierze – mieszkańca łąk. Naśladują go ruchem w 

rytm muzyki. 

Praca plastyczna „Wiosna na łące” kolorowanie za pomocą kredek ołówkowych. 

I. Poznanie mieszkańca łąki – pszczoły i specyfiki pracy pszczelarza na podstawie 

filmu „Życie pszczół” Rozmowa z dziećmi nt. treści filmu, stroju pszczelarza, produkcji 

miodu 

Ułożenie wraz z nauczycielem historyjki obrazkowej „Produkcja miodu”  Pokazanie 

słoiczka z miodem 

Zabawa ruchowa „Życie w ulu”. Nauczycielka wybiera królową pszczół, która dotykiem 

będzie budziła robotnice. Obudzone do życia zaczynają cicho bzyczeć. Na sygnał 

nauczycielki pszczoły wylatują z ula i szukają kwiatów na łące/ piją nektar/wracają do ula 

z nektarem. 

Praca plastyczna „plaster miodu”. Rozcieranie na szablonie plastra żółtej plasteliny – 

zwracanie uwagi na zachowanie ciszy podczas pracy. Połączenie wszystkich prac w całość 

Degustacja chleba z miodem – poznanie wartości zdrowotnej miodu 

II. Zapoznanie z tematem dnia – przypięcie do tablicy mrówki i jej domu - mrowiska 

Projekcja bajki „Maja wśród mrówek” – rozmowa nt społecznego życia mrówek, budowy 

owada. 

Zabawa ruchowa „droga do mrowiska”. Zadaniem dzieci jest przeniesienie woreczków 

gimnastycznych na plecach w pozycji „na czworakach” w określone przez nauczyciela  

miejsce, do „mrowiska”. Dzieci powinny poruszać się jedno za drugim. 

Ekspresja plastyczna – „Domek dla mrówki’ – kolorowanie postaci mrówki. Doklejanie w 

lewej części kartki przyniesionych ze spaceru igieł choinkowych. 

III. Krótka inscenizacja autorskiej bajki psychoedukacyjnej pt ”Bajka o brzydkim 

robaczku”. Rozmowa nt. jej treści. 
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Ekspresja ruchowa do muzyki klasycznej:  VIVALDI  - Koncert E-dur op.8 nr 1 'Wiosna', 

Largo e pianissimo sempre – dzieci ilustrują ruchem smutnego robaczka oraz VIVALDI - 

Koncert E-dur op.8 nr 1 'Wiosna', Allegro; - dzieci ilustrują ruchem wesołego, latającego 

motyla. 

Prezentacja przez nauczycielkę etapów rozwoju motyla – wywieszenie na tablicy ilustracji 

wg określonej kolejności. 

Instrukcja wykonania pracy plastycznej. Podział dzieci na 6-osobowe grupy. Każde 

dziecko otrzymuje szablon z którymś z etapów rozwoju motyla. Ich zadaniem jest 

pomalowanie szablonu i przyklejenie go na szarym papierze wg kolejności podanej 

uprzednio przez nauczycielkę. 

 
 
Wskazówki do działań: 
 

 Zajęcia edukacyjne na temat wybranego zagadnienia, np. Przedstawiciele 

poszczególnych gatunków zwierząt, zwierzęta żyjące w powietrzu, jak opiekować 
się zwierzętami domowymi i egzotycznymi. 

 Prezentacja multimedialna na temat roślin lub zwierząt. 
 Spacer po ogrodzie w towarzystwie opiekuna zwierząt 
 Zajęcia w wybranym pawilonie dla zwierząt 
 Spacer po parku botanicznym. 
 Poznawanie roślin i zwierząt chronionych. 
 Prace plastyczne w terenie - rysowanie, lepienie z natury  
 
 

Załączniki 
Liczba zdjęć 5 
Liczba prac  
 

17) KONKURS NA PIOSENKĘ LUB WIERSZYK- JESTEM „PRZYJACIELEM 

NATURY”- 10 punktów 
 

Cel: Promowanie ochrony natury poprzez zabawę 

Data  12.04.2011r. 

Ilość dzieci, które wzięła udział  16 

Krótki opis konkursu  

 

1. Dzieci z grupy VI „Rozśpiewane Słowiki” w tematyce tygodniowej zapoznały się                    

z problemami ochrony najbliższego środowiska. Dzieci poznały słowo recykling, uczyły się 

segregować śmieci i dbać o rośliny w kąciku przyrody i ogrodzie przedszkolnym. 

2. Zadaniem domowym dla dzieci było przygotować w domu z rodzicami wierszyki lub 

piosenki promujące ochronę przyrody. Dzieci chętnie wywiązały się z zadania. 

3. Następnie w przedszkolu  nauczycielka   odczytała wszystkie  propozycje   wierszyków  

i wspólnie ułożyliśmy jeden  wspólny: 
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„Przyjaciel natury” 

 

Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury, 

zawsze chodzę z głową do góry. 

Lubię kwiaty i zwierzęta,  

moja buzia jest uśmiechnięta. 

Zasadzę kwiaty i drzewa,   

bo lubię gdy ptak  zaśpiewa. 

Do lasu nie wyrzucam śmieci, 

tak nie robią grzeczne dzieci. 

Zawsze zakręcam kran w łazience,  

gdy myję zęby albo ręce. 

Segreguję śmieci,  dbam o porządek,  

lubię jak kwitną kwiatki na łące. 

Jestem szczęśliwy i wesoły,  

gdy świat wokół jest kolorowy. 

 

4. Na zakończenie zajęci dzieci wykonały prace plastyczne pod hasłem „Jestem 

Przyjacielem Przyrody”. Była to wydzieranka z wykorzystaniem starych gazet                  

i  kolorowych czasopism.  

 
 
Wskazówki do działań: 
 

 W przedszkolu wraz z nauczycielem lub w domu z rodzicami dzieci układają 
wierszyki lub piosenki (najlepiej na melodię znanych utworów) o tematyce 
przyrodniczej, ekologicznej. 

 Z dowolnie wybranych piosenek lub wierszyków można przygotować 
przedstawienie dla rodziców. 

 
 

Załączniki 

Ilość zdjęć 3 
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18) ZBUDOWANIE KARMNIKÓW DLA PTAKÓW - 10 punktów. 

 

 
Cel: Zachęcenie dzieci do dbania o zwierzęta. 

Data 25.02.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział 6 

Krótki opis 

W tym dniu do naszej grupy zaprosiliśmy Pana stolarza, który pokazał 

dzieciom jak zbudować karmnik. Zapoznał przedszkolaków z narzędziami i 

materiałami potrzebnymi do wykonania karmnika dla ptaków. Pan stolarz 

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.  

Dzieci nauczyły się nazywać narzędzia, określać kształty z których  

zbudowany jest karmnik, dowiedziały się również  jak należy dokarmiać 

ptaki zimą. 

Karmnik został umieszczony na podwórku, aby dzieci mogły dokarmiać 

ptaki. 

 
 
 
Wskazówki do działań: 

 

 Rekomendujemy zachęcenie rodziców do włączenia się w realizację tego działania.   
 
Załączniki 
Liczba zdjęć 4 
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19)  REALIZACJA 3 SCENARIUSZY ZAJĘĆ ZAWARTYCH W 

KSIĄŻECZCE- 50 punktów- obowiązkowe działanie 

 
Cel: Nauka ochrony natury poprzez zabawę. 

Daty 19.04.2011, 13.03.2011, 15.04.2011 

Liczba dzieci, które wzięły udział – 15+12 + 20 

Krótki opis 

Scenariusz nr 1 – „Dzień leśnych przyjaciół” 

 

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 

 

Scenariusz nr 2 – „Energię oszczędzamy, przyrody nie zaśmiecamy! 

(elektrośmieci) 

 

Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się, co to są elektrośmieci (to 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub 

zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki 

energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i 

inne podobne sprzęty lub zabawki zasilane na prąd lub na baterie). 

Przypomniały sobie dlaczego należy segregować odpady i na czym polega 
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recykling. Dzieci pogłębiły wiedzę na temat recyklingu zużytych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych. Każde dziecko miało okazję posegregować 

śmieci do specjalnie oznakowanych pojemników. 

Nauczyły się również, gdzie czyli w jakie miejsca należy składować 

elektrośmieci. Przedszkolaki zrozumiały, dlaczego są to odpady szkodliwe  

i  niebezpieczne dla środowiska. Zajęcia pomogły dzieciom uporządkować 

wiedzę na temat segregacji odpadów i ochrony środowiska 

przyrodniczego. Wzmocniła również ich wiarę w to, że należy dbać o 

przyrodę, o naszą planetę. 

 

Załączniki 
Liczba zdjęć……………… 
 

 

Scenariusz nr 3 – Siła wiatru (energia odnawialna) 

Dzieci podczas krótkiego spaceru obserwowały z uwagą gałęzie drzew, 

którymi poruszał wiatr. Po powrocie do przedszkola nauczycielka 

przeprowadziła z nimi pogadankę na temat -  ,,Czym jest wiatr i jaki ma 

wpływ na przyrodę”. Zwróciła uwagę na fakt, iż wiatr może być 

niebezpieczny, ale również także może być przydatny człowiekowi. 

Rozmawiała też z dziećmi o tym, jak ważne jest oszczędzanie energii. 

Przypomniała przedszkolakom, że do wytwarzania energii można 

wykorzystać potężne wiatraki napędzane przez siłę wiatru. Pokazała 

dzieciom na ilustracjach potężne wiatraki służące do wytwarzanie energii. 

Następnie dzieci wspólnie z nauczycielką wykonały wiatraczki z brystolu i 

patyczków. Nauczycielka przypomniała dzieciom także o Solarku. 

Przeczytała opis jego postaci i zapytała ich o zadania, które ma wykonać 

Solarek. Po zajęciach przedszkolaki zabrały swoje wiatraczki do domu. 

Mają im one przypominać o oszczędzaniu energii elektrycznej dzieciom i 

ich rodzicom na co dzień, a nie tylko od święta. 

 
 
Załączniki 
Liczba zdjęć 7 
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VI. 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”. 

 
Miłym zaskoczeniem dla nas było wprowadzenie nowych treści związanych z 
oszczędzaniem energii, zbiórką baterii, prowadzeniem zdrowego trybu życia. W 
przyszłym roku szkolnym wyrażamy również chęć uczestnictwa w Państwa programie. 
Można by bardziej rozwinąć temat otaczającej nas flory i fauny. 
 
10. Czy Państwa przedszkole bierze udział w innych programach 

edukacyjnych? Jeśli tak, to w jakich? Czy są to również programy 
dotyczące ochrony środowiska? 

 

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. 
 

13. Czy przedszkole chciałoby skorzystać z audytu (przeglądu 
środowiskowego), przeprowadzonego przez profesjonalnego audytora, który 
nakreśliłby kierunki działania w zakresie ochrony środowiska? 
  
 

a)  tak 
b)  nie 

 
 
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? 

 
 

c) tak 
d) 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? 

 
e) tak 
f) nie 
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VII. Podsumowanie działań  
 
Prosimy o zaznaczenie zrealizowanego działania w przedszkolu wraz 
z odpowiadającą mu liczbą punktów. 
 
 
DZIAŁANIA PROGRAMU „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” 

ZREALIZOWANE W PRZEDSZKOLU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załączniki do raportu: 
 
Liczba zdjęć………………… 

Inne prace dzieci: 

Liczba oświadczeń rodziców (obowiązkowe) 6 

Podpis osoby wypełniającej Raport 

……………………………………………………………… 

Data……………………………… 

Miejscowość…………………… 

 

 Podpis nauczyciela      Podpis nauczyciela 

Lp. Działania Maksymalna 

liczba punktów 
1 Obchody Pierwszego Dnia Wiosny 20 
2 Obchody Zielonego Dnia 20 

3 Obchody Dnia Marchewki 20 
4 Obchody Dnia Oszczędzania Energii 20 
5 Segregacja śmieci w przedszkolu 20 
6 Patrol ekologiczny w najbliższej okolicy 20 
7 Wycieczka do parku krajobrazowego, parku 

narodowego lub do lasu 

10 

8 Ankieta ekologiczna dla rodziców 10 
9 Konkurs plastyczny na plakat, zachęcający do 

oszczędzania energii. 
10 

10 Zajęcia plastyczne – Jestem Kubusiowym 
Przyjacielem Natury 

10 

11 Kącik przyrody w przedszkolu 10 

12 Zbiórka baterii i/lub elektrośmieci  10 
13 Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem 10 
14 Wystawa „Oszczędzamy Energię” - 

15 Przedstawienie teatralne związane z ochroną 
przyrody 

10 

16 Zdrowa energia – Dzień Warzyw, Owoców                       
i Soków. 

10 

17 Poznajemy polskie rośliny i zwierzęta – zajęcia w 
zoo, parku botanicznym lub sali edukacyjnej. 

10 

18 Konkurs na wierszyk lub piosenkę „Jestem 
Kubusiowym Przyjacielem Natury” 

10 

19 Zbudowanie karmników dla ptaków 10 
20 Realizacja 3 scenariuszy zajęć wraz z kartami 

zadań dla dzieci (obowiązkowe) 
50 
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