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GRUPA IV 



• Nauczyciele prowadzący: Bożena 
Nowak, Daria Bakowicz 

• Czas realizacji: wrzesień 2015 – 
czerwiec 2016 

• Grupa dzieci: 5-latki 

• Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat”, 

 ul. J. Słowackiego 15, 60-822 Poznań 



Opis programu 

• Program pt. „Mały ekolog” został opracowany 
przez nauczycielki z Przedszkola nr 86 „Tęczowy 
Świat” w Poznaniu. Program ten jest kontynuacją 
prowadzonych działań w ramach konkursu 
„Przyjaźni środowisku” oraz uzyskanego 
Certyfikatu Mecenas Polskiej Ekologii. 

•  Jest oparty na koncepcji pedagogicznej 
sprzyjającej zachowaniu odrębności rozwojowej 
dziecka oraz realizuje ideę podmiotowości. 

 



Cele ogólne programu 
• Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez 

poznawanie go dostrzeganie jego piękna, nabywanie 
opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, 
kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia 
człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i 
odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na 
ziemi, 

• Włączanie do Rocznego Planu Pracy Przedszkola 
oddziaływań proekologicznych 

• Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w 
najbliższym otoczeniu i we własnym życiu. 

 



Realizacja programu 



Wrzesień 

• W naszej sali stworzyliśmy kącik 
ekologiczny z najważniejszymi 
informacjami dotyczącymi ekologicznego 
trybu życia. 



• Gazetka urodzinowa powstała z 
wykorzystania materiału odpadowego -  
rolek po papierze. 



• „Zdrowy talerz” to przygotowywana 
codziennie przekąska do bezpośredniego 
spożycia przez dzieci. W ciągu dnia 
przedszkolaki mogą sięgać po owoce i 
warzywa, a także nasiona, które 
wzbogacają codzienną dietę dzieci. 



• „Wyprawa po witaminki” – wycieczka na 
Rynek Jeżycki. 



• Wspólnymi siłami ułożyliśmy Kodeks Małego 
Ekologa: 

-używamy toreb ekologicznych, 

-segregujemy odpady, 

-stosujemy recykling, 

-dbamy o drzewa, 

-oszczędzamy wodę, 

-opiekujemy się zwierzętami, 

-dbamy o naszą planetę, 

-pielęgnujemy rośliny, 

-oszczędzamy energię. 



• Warsztaty na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich – RAJ SMYKA 
„Dookoła Świata – Polska” – 
wykorzystanie ekologicznych, 
kreatywnych klocków piankowych. 



• „Sówki” – praca techniczno – plastyczna 
z użyciem materiału przyrodniczego. 



• Obchody Europejskiego Dnia Ptaków w 
Muzeum Przyrody WPN w Jeziorach: 

-oglądanie eksponatów , 

-spacer po lesie połączony z obserwacją ptaków, 

-spacer nad jezioro Góreckie, 

-oglądanie filmu przyrodniczego, 

-zdrowy posiłek na świeżym powietrzu. 

 





Październik 
• „Pani Jesień” – praca  

 plastyczna z wykorzystaniem  

 materiału przyrodniczego. 



• Wykorzystanie materiału 
przyrodniczego podczas zajęć 
matematycznych – kontynuowanie 
rytmów. 



• Kompostownik w naszym ogrodzie – 
dowiadujemy się do czego służy i jak 
możemy go wykorzystać. 



• Patrol ekologiczny – w poszukiwaniu 
pojemników recyklingowych w 
najbliższej okolicy Przedszkola. 



• Wycieczka do Ogrodu Botanicznego – 
poznawanie różnych środowisk 
przyrodniczych, obserwacja roślin, 
ptaków, zbieranie liści, kasztanów, 
podziwianie barw jesieni. 





• „Do przedszkola wpadły nutki” – praca 
plastyczna z wykorzystaniem płyt CD. 

 



• Warsztaty ekologiczne z udziałem dzieci 
i rodziców pt. „Smacznie, zdrowo i 
kolorowo” – przygotowywanie zdrowych 
kanapek i przekąsek 



• Efekty wspólnej pracy – piękne kanapki, 
koreczki i przekąski. 



• „Recyklingowe drzewo” – praca 
plastyczno-techniczna                           
z wykorzystaniem                   
materiałów                            
odpadowych. 



• We współpracy z rodzicami stworzyliśmy 
zielnik, w którym znalazły się  liście 
wielu gatunków drzew. 



Listopad 

• Mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu 
z leśnikiem, który opowiedział nam o 
zwierzętach                         
mieszkających w lesie                          
oraz pokazał wiele               
interesujących eksponatów.  



• „Jeż” – praca plastyczna z 
wykorzystaniem materiału 
przyrodniczego. 



• EKOLEKCJE - prowadzenie działań 
edukacyjnych i informacyjnych z 
zakresu selektywnej zbiórki odpadów - 
współpraca z ZM GOAP 





Grudzień 

• „Świąteczna choinka” –  

 wspólna praca  

 plastyczna wykonana 
– z rolek po papierze. 

 



• „Zabawy na śniegu” - uwielbiamy zabawy 
w ogrodzie w każdych warunkach 
pogodowych, a zwłaszcza, gdy na dworze 
mnóstwo śniegu. 



Styczeń 
• Warsztaty z udziałem dzieci i rodziców 

pt. „Ekologiczne inspiracje czyli nasze 
rady na odpady” – wykonanie 
ekologicznych upominków dla babć i 
dziadków z okazji ich święta. 



• Wykonane wspólnie z rodzicami 
świeczniki z płyt CD oraz kartki z 
użyciem opakowań po jajkach. 



• Wystawa prac plastycznych pt. „Coś 
ciekawego z materiału odpadowego” 



• Spotkanie z ekspertem – dietetykiem. W 
tej roli mama Basi, która zaproponowała 
zabawy utrwalające wiedzę dzieci 
dotyczącą prawidłowych nawyków 
odżywiania.  



• Zabawy badawcze z wodą - 
eksperymentowanie 



Luty 
• Spacer do Staregoo Zoo to okazja do 

obserwowania zwierząt – ich zachowań, 
wyglądu. 



• Podczas „Eko- balu” zaprezentowaliśmy 
swoje eko – stroje, wykonane z 
materiałów wtórnych oraz takie, które z 
ekologią są związane – stroje zwierząt, 
owoców. 



• Podsumowanie konkursu pt.  
„Zdrowie na moim talerzu” oraz laureaci 
z naszej grupy Basia i Kacper. 





• Udział w ekolekcji pt. „Nasze środowisko 
– powietrze jako niezbędny warunek do 
życia”. 



Marzec 
• Świętowaliśmy także Pierwszy Dzień 

Wiosny – chociaż w mało wiosennej 
atmosferze, za to z wielkim 
zaangażowaniem próbowaliśmy przywołać 
do nas wiosnę. 





Kwiecień 
• Obchody Dnia Ziemi na zielono i na 

sportowo. 





• Podczas ekolekcji pt. „Woda – jako 
niezbędny warunek do życia” mieliśmy 
okazję uświadomić sobie, jak ważną rolę 
w naszym życiu odgrywa woda, do czego 
nam jest niezbędna i dlaczego warto ją 
oszczędzać. 



• Wybraliśmy się również na wycieczkę do 
Palmiarni Poznańskiej, podziwiać 
roślinność pochodzącą z różnych krajów, 
klimatów. 



Maj 

• Na dworze ciepło, przyroda budzi się do 
życia, a my postanowiliśmy wybrać się do 
parku im. Adama Mickiewicza celem 
obserwacji zwierząt i roślin. 



• Wycieczka do Cichej Góry – Klimkowa 
Osada – mogliśmy tam z bliska poznać 
wygląd zwierząt hodowlanych, zapoznać 
się z procesem produkcji np. mleka, 
sera. Nie zabrakło także czasu na 
zabawę na świeżym powietrzu. 



 



• Wykonaliśmy prezenty dla rodziców z 

okazji Dnia Mamy i Taty, wykorzystując 

materiały odpadowe – poznaliśmy 

znaczenie recyklingu. 



• Nasze prace plastyczne  

wykonane różnymi  

technikami na wystawę 

 pt. „W harmonii z 

 przyrodą” zdobiły  

przedszkolny korytarz. 



Czerwiec 

• Działania czerwcowe rozpoczęliśmy od 

świętowania Dnia Dziecka na sportowo – 

w sali przedszkolnej mieliśmy okazję 

wziąć udział w zawodach oraz zabawach 

ruchowych. 





• Podczas wspólnych warsztatów z 
rodzicami pt. „Eko – fani” wykonaliśmy 
kwiaty z plastikowych butelek ( 
dekoracja na wystawę ekologiczną) oraz 
ekologiczne instrumenty muzyczne ( z 
pojemników po jogurtach). 





• Praca plastyczna „Maki” – inspirowana 
letnią łąką. 



• Wybraliśmy się także na wycieczkę do 
Aquanetu w ramach akcji Plusk. 
Mogliśmy między innymi zobaczyć jak 
wygląda proces oczyszczania wody. 



• Podsumowaniem naszych działań była 
wystawa prac plastycznych w Urzędzie 
Miasta Poznania. 



• W ciągu roku szkolnego braliśmy udział 
także w konkursach plastycznych 
związanych z tematyką ekologiczną.  

 



Dziękujemy za 

uwagę  


