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• Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych 
ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, 
organizowany przez markę Kubuś.  

• Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce 
jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.  

• Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie 
szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, 
organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z 
okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów 
plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych 
ekologicznych działań. 



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.  



 
Działania programu  

Kubusiowi Przyjaciele Natury 

 • Obchody Dnia Przyjaciół Natury. 

• Obchody Dnia Marchewki. 

• Dzień Warzyw, Owoców i Soków. 

• Dzień Drugiego Śniadania. 

• Obchody pierwszego Dnia Wiosny.     

• Obchody Dnia Ziemi.     

• Segregacja śmieci w przedszkolu .    

• Wycieczka do parku krajobrazowego, parku narodowego lub do lasu.     

• Kącik przyrody w przedszkolu. 

• Konkurs plastyczny na plakat "Razem z Kubusiem dbam o naturę" .    

• Zajęcia plastyczne- „W Krainie Kubusia” .       

• Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem.     

• Wystawa ekologiczna.     

• Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody.     

• Dbamy o zwierzęta - budowa karmników/przygotowanie pożywienia dla zwierząt 
zimą.           
 



Dzień Przyjaciół Natury połączony z 

obchodami Dnia Drzewa  



Wspólnie  

sadzimy  

drzewko 



Wycieczka do Wielkopolskiego Parku 

Narodowego w Jeziorach 



Wycieczka do Wielkopolskiego Parku 

Narodowego w Jeziorach 



Wypełniamy karty pracy 



DZIEŃ MARCHEWKI 



DZIEŃ  

MARCHEWKI 



Nasz kącik przyrody 



SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM 



Prace plastyczne na wystawę ekologiczną: 

„Coś ciekawego z materiału odpadowego”. 





 
W ramach tematu zajęć 

 „Dzień warzyw, owoców i soków” 

 zrealizowaliśmy następujące działania: 

Warsztaty z udziałem dzieci i rodziców pt. 

„Zdrowo jemy zdrowo rośniemy” 



Dzień soków –  

poznajemy nowe smaki.  



WYSTAWA EKOLOGICZNA  

„COŚ Z NICZEGO” –  

PRACE PLASTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM  

MATERIAŁÓW RECYKLINGOWYCH. 











Zajęcia plastyczne „W krainie 

Kubusia”. 



Dbamy o zwierzęta zimą  

NASZ KARMNIK 

 



Dokarmiamy ptaki 



„Rady na odpady”- eko lekcja z 

przedstawicielem GOAP-u. 







Dzień drugiego śniadania 



Dzień  

drugiego śniadania 



Dzień  

drugiego  

śniadania 



 
Segregujemy  

śmieci  

 



KUBUSIOWY 

EKO PATROL  



Ekologiczny pierwszy dzień wiosny 



Ekologiczny pierwszy dzień wiosny 



DZIEŃ ZIEMI I ZIELONY DZIEŃ 

W PRZEDSZKOLU 





Konkurs wewnątrzprzedszkolny 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 

 



Podsumowanie konkursu 



EKOLOGICZNE  

PRZEDSTAWIENIE  

„EKO – ŚWIAT” 

DLA 

KOCHANYCH 

RODZICÓW… 



ORAZ DLA SPOŁECZNOŚCI 

PRZEDSZKOLNEJ 





„Umiejętność 
dostrzegania piękna 
natury i rozsądnego 

korzystania z jej 
darów, oraz dbania 
o przyrodę, a także 
prawidłowe nawyki 

żywieniowe to 
wartości, które 

mądrze 
zaszczepione wśród 

dzieci będą im 
towarzyszyć przez 

całe życie.”  
(Daniel Karaś, przedstawiciel 

organizatora programu) 



DZIĘKUJEMY 


