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1. „Guziki z mleka”

Najstarsza grupa przedszkolna – Smerfy wykonała doświadczenie, którego efektem 

końcowym były guziki z mleka. Jakie było zdziwienie zarówno dzieci jak i nauczycieli, 

gdy dowiedzieli się, co będziemy robić. Podczas wykonywania eksperymentu zdziwienie 

nie znikało z twarzy uczestników. Eksperyment możemy zaliczyć do bardzo udanych, 

gdyż guziki wyszły idealnie!





2. Eko – zakupy

Podczas tych zajęć dzieciom zostały zaprezentowane różnego rodzaju opakowania. 

Skupiliśmy się głównie na ilości opakowań oraz ilości ich zawartości. Dzieci były 

niesamowicie zainteresowane i nie mogły wyjść z podziwu, że pomimo kupowania 

tego samego produktu, możemy wyrzucać jedno opakowanie lub nawet 5! 

Zrozumiały, czym są ekologiczne zakupy pod względem ilości wytwarzania odpadów. 



3. EKO –TORBY – szyjemy torby na zakupy

Kolejnym zadaniem w ramach laboratorium ekologicznego, było wykonanie własnej 

torby na zakupy.  Dzieci przyniosły z domu niepotrzebne już materiały. Następnie 

każde dziecko wybrało materiały, z których chciałoby mieć wykonaną torbę i 

zabraliśmy się do projektowania 





4. Dbamy o czyste powietrze - zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiej pogadanki, a 

następnie przystąpiliśmy do wspólnego  wykonania eksperymentu, który miał na celu 

uświadomienie dzieciom szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach. Jak 

widać eksperyment powiódł się – w naszych słoikach powstało czyste oraz 

zanieczyszczone powietrze.  Dzieci dowiedziały się jak powstaje smog oraz dlaczego 

warto dbać o czyste powietrze. 





5. Eko-czary z tworzyw sztucznych - zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiej 
pogadanki na  temat segregacji. Dzieci dowiedziały się również, że niektóre odpady 
można wykorzystać  ponownie do produkcji nowych produktów. My wykorzystaliśmy 
puste butelki oraz  nakrętki do utrwalenia kolorów i wspaniałej zabawy. 





6. Poznajemy dżdżownice – zakładamy kompostownik - dzieci z ochotą 

zabrały się do działania jednocześnie zapoznając się z poszczególnymi etapami 

procesu zakładania kompostownika, mogły powąchać zapach resztek i świeżej ziemi, 

dotknąć kompostu i mieszkających w nim dżdżownic.





7. Plastikowe kubki w gorącej wodzie kąpane - zajęcia wzbudziły duże 

zainteresowanie przedszkolaków,  z zaciekawieniem obserwowały i próbowały 

odpowiedzie ć na pytanie:  który kubek/butelka plastikowa zmieni kształt, a który 

nie, a może któryś się rozpuści? Nie . Najbardziej spodobała się jednak folia 

termokurczliwa, wykorzystywana min.  w ozdabianiu pisanek. 





8.  Domowe SPA - Przygotowanie domowego SPA jest proste i wcale nie 

wymaga ani kupowania nowych kosmetyków, ani wydawania mnóstwa pieniędzy. 

Bez problemu można zrobić je samemu, używając tego, co z pewnością mamy w domu.

Nawet jeśli jednak będzie potrzeba zakupów – wydatek będzie jednorazowy, 

a z produktów korzystać będziemy jeszcze wiele razy. 



Krem do ciała



Pomarańczowy 

peeling do ciała.



Peeling kawowy 

do rąk.



9. Znikające obrazki – działania plastyczne na folii 

Rysowanie na folii to były zajęcia z 

serii WOW. Dzieci z 

zaangażowaniem rysowały –

projektowały na swoich 

„koszulkach”, a następnie z 

zaciekawieniem zmazywały za 

pomocą gąbki. Projektowały 

kolejny rysunek, i tak dalej …… 





10. Jak robić ekologiczne zakupy - Jak zrobić zakupy oby ochronić 

środowisko? – na takie pytanie próbowały odpowiedzieć dzieci podczas zajęć.  

Rozpakowywaliśmy przeróżne produkty, sprawdzaliśmy ilość opakowań w jakie są 

zapakowane, ważyliśmy je. Po zakończeniu zajęć dzieci doszły do wniosku że 

kupujemy produkty w zbiorczym opakowaniu, należy również zwrócić uwagę na 

ilość opakowań w jakie produkt jest zapakowany. 

Na zakupy zbieramy swoją siatkę –

najlepiej wielokrotnego użytku.
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