Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Program ten, to jeden z 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 o własne zdrowie.
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. Zajęcia odbywają się w formie zadaniowej
oraz zabawowej, rozbudzając u dzieci ciekawość poznawczą, ucząc jak dbać o przyrodę od
najmłodszych lat, wprowadzając dzieci w piękny i fascynujący świat natury, uwrażliwiając na otaczające
środowisko. Realizacja programu sprawiała dzieciom wiele radości, dobrej zabawy i satysfakcji z
osiągniętych celów. Tematyka zajęć dotyczy oszczędzania energii elektrycznej, oszczędzania wody,
zdrowego odżywiania czy segregacji odpadów.
Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury
i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we
wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się
szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja
śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw,
owoców lub soku.
Wszystkie przedszkola, które zrealizują program według określonych zasad w okresie od
22 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku,
otrzymają zaszczytny tytuł: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, potwierdzony Certyfikatem.
Planowane działania w ramach projektu w roku 2014/2015:
1.
2.
3.
4.
5.

Europejski Dzień Ptaków – pierwszy weekend października
22 października – Dzień Przyjaciół Natury
Zasadzenie drzewka w ogrodzie – październik 2014r.
Światowy Dzień Drzewa – 10.10.2014r.
Przygotowanie zdrowych kanapek – październik 2014r.

6. Dzień Marchewki
7. Spacer do parku ( Stare Zoo) w celu uwrażliwienia dzieci na piękno natury, zapoznanie ze
zwierzętami z wiejskiej zagrody – październik 2014r.
8. Konkurs „Zwierzakolubni” z wykorzystaniem materiałów recyklingowych i zaangażowanie do
udziału w nim rodziców – listopad 2014r.
9. Zbiórka materiałów recyklingowych i wykorzystanie ich na warsztatach świątecznych z
rodzicami.
10. Obchody Dnia Wody – 22 marca 2015r.
11. Obchody Dnia Ziemi – kwiecień 2014r.
12. Zajęcia plastyczne „Jestem Kubusiowym przyjacielem natury”
13. Konkurs plastyczny z wykorzystaniem materiałów recyklingowych – postać z kartonów, rolek
itp.
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