
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W "LEŚNYM ZAKĄTKU"





Każdego roku podejmujemy szereg
działań służących zwiększaniu

świadomości ekologicznej wśród dzieci,
współpracując z ich rodzicami 

oraz ze środowiskiem lokalnym.



DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi to coroczna
okazja do rozmów na
temat naszej Planety -
dzieci z każdej grupy
wiekowej uczestniczą

wspólnie w obchodach,
ponieważ Ziemia to nasz

wspólny DOM!  



DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia wspólnie podsumowujemy szereg aktywności 
związanych z ochroną naszej Planety.



WYZWANIE "UNPLUGGED"



W tym roku nasze przedszkolaki wzięły również udział 
w autorskim wyzwaniu 

"Unplugged - dzień bez prądu".
Zasada była jedna - świetna zabawa bez użycia elektryczności -

dajemy Ziemi odpocząć. 

WYZWANIE "UNPLUGGED"



Przedszkolaki i ich rodzice 
chętnie zaangażowali się w akcję. 



DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI
Kolejnym dniem, kiedy

szczególnie pamiętamy o
ekologii jest 

Dzień Polskiej Niezapominajki
 - święto przyrody

obchodzone corocznie 15
maja, mające na celu

promowanie jej walorów, stałe
przypominanie o ochronie
środowiska i zachowaniu

różnorodności biologicznej
Polski.



DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

Tego dnia czekało na
nas mnóstwo

przyrodniczych 
i ekologicznych
konkurencji na

świeżym powietrzu:



DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI
EKOLOGICZNA

UPRAWA ROŚLIN:
każda grupa założyła

swój ogródek ziołowo-
warzywny - dzięki nim
do końca roku nasze

posiłki były
doprawiane zdrowymi  

roślinami, o które
samodzielnie dbały

dzieci. 

OSZCZĘDZAJ WODĘ!
czyli wyścigi do

konewki -
przedszkolaki nie

straciły ani kropelki
wody! 

W PRZYJAŹNI Z
NATURĄ:

spacer sensoryczny po
torze stworzonym z

naturalnych
elementów: drewna,

mchu, piasku 



ZIELONE TAJEMNICE "LEŚNEGO ZAKĄTKA" 
 W "Leśnym Zakątku" o ekologii pamiętamy na codzień - 

nie tylko od święta! 
Realizujemy innowację pedagogiczną 
"Zielone tajemnice Leśnego Zakątka" 

autorstwa jednej z nauczycielek z naszego przedszkola.

Przedszkolaki na tropie biorą udział w
zabawach i wyzwaniach ekologicznych

służących naszej Planecie. 



CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
W każdej grupie wiekowej realizujemy program 

"Czyste powietrze wokół nas".



WODA - ŹRÓDŁO ŻYCIA NA ZIEMI 

Dzieci uczestniczyły w cyklu
zajęć na temat wody -

 uczyły się dlaczego jest ona
niezbędna do życia i w jaki

sposób należy ją oszczędzać. 



CHROŃIMY LASY

Dzięki współpracy z pobliskim
Nadleśnictwem Drewnica 

przedszkolaki regularnie
spotykają się z leśnikiem,

uczestniczą w lekcjach w terenie
dotyczących ochrony lasów,

sadzą nowe drzewa i dokarmiają
zwierzęta. 



SEGREGUJEMY ŚMIECI
Każde dziecko wie, 

jak ważna dla Planety jest
segregacja śmieci.  



NIE MARNUJEMY!

Uczymy dzieci recyklingu:
reperowania i ponownego
użytkowania przedmiotów.



NIE MARNUJEMY!
Wiemy, że wiele przedmiotów można

wykorzystać ponownie. 
W każdym miesiącu dzieci bawią się

samodzielnie przygotowanymi zabawkami
z recyklingu.



EKOLOGIA W SZTUCE
Rodzice występujący w Teatrze

Pajęczych Opowieści przygotowali w
marcu spektakl ekologiczny - teatr cieni.



DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

Działania proekologiczne i tworzenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie
kompetencji przyrodniczych odbywa się w naszym przedszkolu na co dzień. 



DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE


