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WSTĘP 

Program realizowany był w grupie dzieci 5 i 6 letnich. 

 Wypełnianie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych 

stwarza możliwości wielostronnego intensywnego uczestnictwa 

dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego 

świata, oraz w dobieraniu treści do możliwości rozwojowych dzieci.  

Naczelnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w tym 

programie było takie ich opracowanie przez nauczyciela, aby 

potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego dziecka.  



ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 

Program ten jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN 

 z dn.23.12.2008 r. 

Program był 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. Program skonstruowany został bez podziału na grupy wiekowe.  

U dzieci w wieku przedszkolnym należy kształtować postawę zgodną z etyką ekologiczną, gdyż są one bacznymi 

obserwatorami tego, co się wokół nich dzieje i nie mają jeszcze wykształconych złych przyzwyczajeń. Dlatego też 

nabywanie przez dziecko świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony i poprawy 

środowiska człowieka, wymaga systematycznego i celowego działania nauczyciela. 

 

 

 

 



CELE OGÓLNE 
 

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. 

 



TREŚCI PROGRAMOWE 
 Treści programowe programu edukacji ekologicznej zostały podzielone na 

propozycje działań wykonywanych w danych miesiącach. 

 Ponadto przez cały rok szkolny dzieci uczestniczą w akcjach: zbiórka 

makulatury, zużytych baterii, nakrętek, puszek aluminiowych, płyt CD. 

 Program obejmuje również współpracę ze środowiskiem: wycieczki do:  

• Muzeum Przyrodnicze WPN w Jeziorach (jezioro Góreckie w Jeziorach) 

• Lekcje edukacyjne w bibliotece przy ulicy Juliusza Słowckiego 

• Muzeum Środowiska Przyrody 

• Wycieczka do Ogrodu Botanicznego 

• Wycieczka do Palmiarni 

• Wycieczka do Sortowni odpadów przy ulicy Krańcowej 

• Akcja „Plusk” organizator Aquanet 

• Realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury” 

 



NAJWAŻNIEJSZE 

DZIAŁANIA 

W RAMACH PROGRAMU: 



WYCIECZKA DO JEZIOR - WPN 



DZIEŃ DRZEWA – WSPÓLNE 

ŚWIĘTOWANIE 

PAMIĄTKOWE 
ZDJĘCIE 

UROCZYSTE WRĘCZENIE 
DYPLOMÓW 



SADZIMY DRZEWKO 



PRZYGOTOWUJEMY ZDROWE 

KANAPKI 



POZNAJEMY DRZEWA - ZIELNIK 



WYCIECZKA PO WITAMINY 



WYCIECZKA DO OGRODU 

BOTANICZNEGO 



NASZ PRZEDSZKOLNY 

KOMPOSTOWNIK 



EKOLOGICZNY BALIK 



EKOLOGICZNE UPOMINKI DLA BABCI I 

DZIADKA – SPOTAKNIE WARSZTATOWE Z 

RODZICAMI I DZIEĆMI 



SPOTAKNIE Z LEKARZEM 



SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM 



„JESIEŃ W WIERSZU I PIOSENCE” 

UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNA 



ODWIEDZINY W PALMIARNI 



WYCIECZKA DO STRAŻY 

POŻARNEJ 



LEKCJE EDUKACYJNE - 

RECYKLING 





OBCHODY ŚWIATOWEGO 

DNIA ZIEMI 



ZABAWY BADAWCZE  

W OGRODZIE 



EKOLOGICZNA MODA – SPOTKANIE Z 

RODZICAMI I DZIEĆMI 

 



WYCIECZKA AQUANET W 

RAMACH AKCJI „PLUSK” 





PATROL EKOLOGICZNY 



WYSTAWA PRAC DLA RODZICÓW  Z UŻYCIEM 

MATERIAŁÓW PODDAJĄCYCH SIĘ 

RECYKLINGOWI 



WYCIECZKA DO CICHEJ GÓRY – 

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 



PODSUMOWANIE PROGRAMU 

„MAŁY EKOLOG” 





WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH  

„W HARMONII Z PRZYRODĄ” W URZĘDZIE 

MIASTA POZNANIA 



EFEKTY: 
 Realizacja programu przyniosła naszej placówce wielorakie korzyści, 

zarówno w sferze organizacyjnej, jak i w dziedzinie szeroko zakrojonej 

współpracy z lokalnym środowiskiem, rodzicami, instytucjami i innymi 

placówkami oświatowo-kulturalnymi. Dzięki realizacji projektu udało nam 

się zintegrować zespół wychowanków i uformować  

u nich właściwe nawyki i postawy. Rodzice w ankietach i rozmowach 

stwierdzili, że dzięki naszym działaniom wspólnie z dziećmi segregują 

odpady w swoich gospodarstwach domowych. Zwróciliśmy uwagę 

wszystkich na ważny problem ochrony środowiska.  

 


