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✓ Współpraca z Radą Rodziców:

nowy rok szkolny zaczęliśmy od posadzenia śliwy,

zakup drzewka do ogrodu przedszkolnego 

zasponsorowała nam Rada Rodziców,

zasadziliśmy drzewka w ogrodzie przedszkolnym

z okazji Święta Drzewa.



✓ Dzieci dbają o zasadzone 

rośliny i drzewka,

✓ Pielegnują je pod czujnym 

okiem nauczycielek i pana 

Rafała.



✓ Współpraca z rodzicami wszystkich grup 

„Sprzatanie Świata”

- zaopatrzenie w rękawiczki i worki podczas 

sprzątania ogrodu w Dzień Ziemi,

- poznanie zasad segregowania śmieci.





✓ Edukacja dorosłych

Ze względu na panująca pandemię nie 

mogliśmy tym roku zorganizować spotkania z 

rodzicami w ramach realizacji projektu;

Wyszliśmy naprzeciw naszym rodzicom i 

zamieściliśmy prezentacje multimedialne na 

stronie internetowej przedszkola

https://przedszkole56.stronyzklasa.pl/ekologi

a,1331,pl

Rodzice zapoznali się z propozycjami zabaw i 

działań ekologicznych na 4 pory roku oraz 

możliwościami zadbania o czyste powietrze.

https://przedszkole56.stronyzklasa.pl/ekologia,1331,pl




Ekologiczny przemarsz



✓ Podczas przemarszu 

ekologicznego dzieci 

zaśpiewały piosenkę Majki 

Jeżowskiej „Moja planeta” 

uświadamiając lokalnej 

społeczności o potrzebie 

dbania o nią. 



✓ Przedszkolaki spotykają ekspertów i ich 

zwierzęcych przyjaciół dowiadując się o 

ich stylu życia, udomowieniu 
i dzikiej naturze.



✓ Jedna z ciekawostek była informacja o 

zbieraniu odchodów lam i pozyskiwania z 

nich ekologicznego opału



✓ Samodzielne przygotowywanie posiłków w 

ramach projektu „Im mniej, tym lepiej”

samodzielne przygotowywanie kolorowych 

zdrowych kanapek z pysznymi warzywami, 

samodzielny wypiek pieczywa,

wyciskanie zdrowego soku pomarańczowego,



✓ Przygoto

wywanie 

soku z 

owoców

✓ Wyrabianie ciasta i pieczenie swoich bułek



✓ Samodzielne przygotowywanie 

zdrowego posiłku sprawiało 

dzieciom niesamowitą radość i 

świadomość na 

przygotowywanie 

wartościowego posiłku bez 

marnowania żywności



✓ Wykonywanie eksperymentów

✓ Dzieci poznały 

właściwości wody i 

cieczy, powietrza, 

ziemi, soli…. 



✓ Samodzielne zrobienie syropu z cebuli dla zdrowotności…



✓ Naturalne 

barwniki wody



✓ Jak przyspieszyć wzrost roślin? 

eksperyment



✓ W naszym przedszkolu przez cały rok 

prowadzimy zbiórki nakrętek oraz baterii, a raz w 

roku z ramienia KZG organizujemy zbiórkę 

elektrośmieci





✓ Prace plastyczne z wykorzystaniem 

zasobow naturalnych i recyclingu

Malowanie naturalnymi 

zasobami-burakami

Wykorzystywanie tworzyw do 

recyclingu m.in. zakrętek



Ekostworki stworzone ze śmieci 



✓ Scieżka sensoryczna wykonana z 

zasobów naturalnych



✓ Pokaz eko mody





✓ Rodzice naszych podopiecznych 
podeszli do zdanie z ogromnym 
zaangażowaniem wykorzystując 
materiały naturalne jak patyki, liście 
oraz materiały do przetworzenia, 

aby wykonać niepowtarzalne stroje 
ekologiczne;

✓ W świetle reflektorów i czerwonego 
dywanu dzieci uczestniczyły w 
prawdziwym pokazie mody 
ekologicznej, uświadamiając 
lokalnej społeczności o możliwości 
ponownego wykorzystania śmieci.



✓ Sadzenie i 

sianie:

tworzenie 

małych i 

dużych 

ekosystem

ów w 

naszym 

przedszkolu



✓ Duży ekosystem przedszolny: Ogródek 

przedszkolny: nasionka zasiane, podlane, 

czekamy na wzrost pięknych roślin.



 Rada Rodziców zasponsorowała 

nam płotek, ziemię i wszelkie 

narzędzia potrzebne do 

stworzenia ogródka z 

prawdziwego zdarzenia.



✓ Eko instrumenty

✓ Tworzenie instrumentów 

z wykorzystaniem 

elementów do 

recyclingu: nakrętki, 

pojemniki itp.



✓ Konkursy ekologiczne



Konkurs „Małe dzieci nie chcą 

śmieci”

Świąteczny 

konkurs 

ekologiczny 

„Eko-choinka”

Konkurs muzyczny 

Powitanie Wiosny w Ecostylu



 Konkurs ekologiczny  na Dzień 

Ziemii „Drugie życie kredek”

Konkurs ekologiczny „Małe dzieci nie 

chcą Śmieci” w którym nasza 

podopieczna Zuzia otrzymała I 

miejsce 

Zbiórka 

elektroodpadów

Ekspert E.E.



✓ Plakaty ekologiczne



Informacje na temat projektu na stronie 

przedszkola

Akcja ulotkowa/plakatowa z materiałów z 

KZG



✓ Przedstawienie ekologiczne



 „Czyta łąka” to tytuł przedstawienia wykonanego w ramach miesiąca z 

ekologią w naszym przedszkolu,

 Dzieci podczas przedstawieni improwizowały ruchem treść piosenek i 

wierszy o tematyce proekologicznej,

 Tematem przedstawienia było dbanie o czystość planety oraz korzyści 

płynących z jej zachowywania dla zwierząt,

 Przedstawieni uświadomiło podopiecznym naszego przedszkola o 

konieczności respektowania i dbania o środowisko.



Zakupy

Zabawy w sklep



IM Mniej, tym lepiej-przedszkolny misiąc
ekologiczny

Zachęcenie rodziców do 

współpracy w ramach zadania 

„Na zakaupach”i wybranie się z 

dziećmi do sklepów,

omówienie zasad świadomych 

zakupów,

Zabawa w sklep.



✓ Przygotowywanie posiłków



 „Od dziś każdym przedszkolak wie, że jedzenie nie marnuje się” 

uwrażliwienia na problem marnowania żywności, przechowywania 

jedzenia;

 To kolejny element projektu, w który zaangażowani zostali nasi niezawodni 

rodzice;

 Pandemia pokrzyżowała nasze plany i dzieci w domach przygotowywały 

wartościowe posiłki z rodzicami, 

 Uwrażliwiliśmy się na problem marnowania się jedzenia, 

 Rozmawialiśmy na temat przechowywania jedzenia,



✓ Ten rok szkolny obfitował w wydarzenia 

proelologiczne

zakończenie roku ekologicznego z 

nagrodami i gratulacjami



Materiały źródłowe:

- materiały otrzymane od KZG 

- internetowe strony ekologiczne 

- materiały i pomysły własne


