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Kubusiowi Przyjaciele Natury 



O programie...

Program ten należy do  największych 
ogólnopolskich programów edukacyjnych 
dla przedszkoli, organizowany przez 
markę Kubuś.
 
Celem programu jest zachęcanie 
przedszkolaków, ich rodziców i 
nauczycieli do dbania o środowisko 
naturalne, a także poznanie zasad właściwego 
odżywiania się i korzyści płynących z aktywnego 
wypoczynku i ruchu



Cele programu:

• Popularyzacja ochrony przyrody wśród 
przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli 
przedszkolnych. 

• Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie 
ochrony natury. 

• Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, 
samodzielności i podejmowania inicjatyw. 



Udział w poszczególnych edycjach 

programu „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury” polega na realizacji wybranych 

działań ekologicznych oraz scenariuszy 

zajęć, w wyniku czego przedszkolacy 

zdobywają i utrwalają wiadomości na 

temat zdrowego stylu życia i działań 

proekologicznych oraz stają się bardziej 

wrażliwi na piękno otaczającego nas 

środowiska



Działania realizowane w trakcie 
programu

• Założenie kącika przyrody w przedszkolu

• Zajęcia dydaktyczne – ( rozmowy, opowiadania, wiersze, 
pokaz) - zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne

• Europejski Dzień Ptaków

• Dzień Drzewa

• Wycieczka na Rynek Jeżycki 

• Dzień Marchewki ( wg scenariusza zajęć)

• Warsztaty z udziałem dzieci i rodziców



• Praca plastyczna „ Marchewki” – systemem Edukacji prze ruch 

• Spacer jesienny do parku  im A. Mickiewicza 

• Praca plastyczna  - „ Jabłka”

•  Udział w projekcie zewnętrznym” Gruszka czy pietruszka?” 
wg scenariusza Dzień Zdrowego „Niam

• Segregacja śmieci w przedszkolu

• Spotkanie z dietetykiem

• Spotkanie z ratownikiem

•  Balik ” Owocowe szaleństwo’

•  Akcja charytatywna

•  Zachowania proekologiczne



• Spotkanie z hip- hopowcami – układanie i śpiewanie piosenki 
o owocach i  warzywach

• Wycieczka do Palmiarni

• Wycieczka do kina Rialto na film pt:” „ Żubr Pompik”

•  Wycieczka do Leoparku 

• Wycieczka do Wioski Indiańskiej w Łopuchówku

• Wycieczka do Cinema City na film „ Piotruś Królik”

• „Przyroda widziana oczami dziecka ”- poznanie nowych 
technik plastycznych

• Konkurs wewnątrz przedszkolny na plakat Razem z Kubusiem 
dbam o naturę”



Nasz kącik przyrody



Zajęcia dydaktyczne

•  



Europejski Dzień Ptaków



Obchodzimy Europejski Dzień 
Ptaków



Nasze prace 



Obchodzimy Dzień Drzewa



Wycieczka na Rynek Jeżycki



Próbujemy owoce i warzywa



Przygotowujemy zdrowe soki



Obchodzimy Dzień Marchewki



Warsztaty z udziałem dzieci i  
rodziców



Warsztaty z udziałem dzieci i 
rodziców



Warsztaty z  udziałem dzieci i 
rodziców



Praca systemem Edukacji prze ruch
 „ Marchewki”



Jesienny spacer do parku



Udział w projekcie zewnętrznym 
„Gruszka czy pietruszka?”



Udział w projekcie zewnętrznym
 „ Gruszka czy pietruszka?”



Nasze prace plastyczne 



Zachowania proekologiczne



Segregowanie śmieci



Segregowanie śmieci



Spotkanie z dietetyczką



Balik” Owocowe szaleństwo”



Udział w akcji charytatywnej



Spotkanie z hip- hopowcami – 
owocowa piosenka



Obchodzimy Dzień Wiosny



Ruch to ważna sprawa



Ruch to ważna sprawa



Ruch to ważna sprawa



Ruch to ważna sprawa



Wycieczka do Leoparku



Sprintem do maratonu



Wycieczka do Biblioteki



Dzień Ziemi



Wycieczka do Starego Zoo



Wycieczka do Kina Rialto 
„Żubr Pompik”

 i spotkanie z przyrodnikiem



Wycieczka do Cinema City 
„ Piotruś Królik’



Wycieczka do Wioski Indiańskiej w 
Łopuchówku



Wycieczka do Palmiarni



Spotkanie z ratownikiem



Przyroda widziana oczami dziecka



Udział w festynie rodzinnym 
„ Leśne skrzaty na tropie natury”



Konkurs wewnatrzprzedszkolny na 
plakat pt:” Razem z Kubusiem 

dbam o naturę”



Plakat grupy I



Plakat grupy II



Plakat grupy III



Plakat grupy IV



Plakat grupy V



Podsumowanie konkursu



Pyszny co nieco – Miś Lubiś i 
Soczek Kubuś



Przedszkolom, które przeprowadziły zajęcia

w oparciu o przesłane materiały edukacyjne

przyznany zostaje certyfikat

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”



DZIĘKUJEMY 
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