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Realizacja pierwszego zadania 
- zielony kącik

Dzieci przyniosły do przedszkola rośliny 
i podlewały je zrobionym przez siebie
ekologicznym nawozem.





Dzieci przygotowały ekologiczny nawóz ze skórek
po bananach, którym podlewały rośliny
 w zielonym kąciku.





Realizacja drugiego zadania 
- kącik makulatury

Dzieci zorganizowały w sali kącik makulatury z
którego korzystają podczas rysowania.
Dodatkowo wszystkie przedszkolaki wzięły udział
w Dniu Drzewa.





Realizacja trzeciego zadania 
- hotel dla owadów

Kiedy jesień zagościła już na dobre w
przedszkolnym ogrodzie, starszaki przygotowały
hotel dla owadów. Robaki mają już swoje
schronienie, a przedszkolaki mogą przyglądać się
ich życiu.



Realizacja trzeciego zadania 
- hotel dla owadów





Realizacja czwartego zadania 
- ptasi bar

Zimą każdy przedszkolak pamięta o dokarmianiu
ptaków. Dzieci przygotowały kule tłuszczowe i
pamiętały o uzupełnianiu ziarenek w
przedszkolnym karminku.





Realizacja piątego zadania 
- zbiórka zakrętek

Tradycją w naszym przedszkolu jest zbiórka 
 plastikowych zakrętek , które przekazujemy dla
Stefanii Żurek. Dlatego wszystkie przedszkolaki z
ochotą kontynuują zbiórkę w ramach projektu
Ekokulturalne Przedszkole :)





Realizacja szóstego zadania 
- drugie życie zimowych ubrań

Zadanie wyznaczone na luty, było bardzo
wymagające, jednak przedszkolaki chętnie
włączyli się w jego realizację:
Grupa I wykonała maskotkę z rękawiczki.
Grupa V własnoręcznie zrobiła naszyjniki ze
starych bluzek.







Realizacja siódmego zadania 
- Oszczędzaj wodę

W naszym przedszkolu, w każdej łazience
znajdują się znaczki przypominające
przedszkolakom o konieczności oszczędzania
wody. Dodatkowo, aby przypomnieć sobie o tym
dobrym nawyku dzieci stworzyły plakaty pt. "Jak
oszczędzać wodę?".  Zrealizowaliśmy tym samym
kolejne zadanie projektowe.







Realizacja ósmego zadania 
- przystanek wędrującej książki

Zadanie wyznaczone na kwiecień zrealizowano
we współpracy wszystkich grup przedszkolnych.
Dzieci wraz z nauczycielami wybierali z
przedszkolnej biblioteczki swoje ulubione książki,
które następnie pakowano i w formie prezentu
przekazywno kolejnym grupom. Dzieci
odpakowywały książkowe podarunki i czytały
ulubione książki przedszkolaków z innych grup. Na
zakończenie tygodnia dzieci wybierały swoją
ulubioną książkę i wykonały pracę plastyczną
inspirowaną jej treścią. 











Realizacja dziewiątego zadania 
- przenośna minikuchnia błotna

Ostatnie zadanie w ramach projektu Ekokulturalne
Przedszkole wykonano we współpracy z
rodzicami. Zadanie polegało na organizacji w
ogrodzie mobilnej minikuchni błotnej. Rodzice
dostarczali potrzebne materiały: stare garnki,
rondle, drewniane łyżki, chochle itd. Wszystkie
grupy przedszkolne zostały zachęcone do
korzystania z kuchni błotnej. Zabawy było co
niemiara :) 



Realizacja dziewiątego zadania 
- przenośna minikuchnia błotna







Dodatkowe działania ekologiczne 
w ramach projektu



Udział w konkursie "Ekogra"
organizowanym przez Przedszkole nr 110
Wesoły Domek w Poznaniu 



Realizacja tematu kompleksowego: "Jak
być eko?" w ramach którego dzieci m.in.:
- wykonały pracę plastyczną 
z materiałów upcyclingowych.



Udział w EkoLekcji - zajęciach edukacyjne 
o tematyce ochrony środowiska, współpraca 
z Oddziałem Edukacji Ekologicznej Wydziału
Gospodarki Komunalnej w Poznaniu



Sadzenie łąki kwietnej - ratunek dla pszczół.



Zakończenie projektu

Naszym przedszkolakom udało się zrealizować 
wszystkie zadania 
w ramach projektu 

EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE 
w roku szkolnym 2021/2022.

 
W związku z tym 

Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat 
uzyskało certyfikat – tytuł 

Ekokulturalnego Przedszkola.
 




