
„Z ekologią za pan brat”
Temat roczny  w roku szkolnym 2019/2020

w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie



Jeśli chcemy, aby nasze 
dzieci mogły cieszyć się w 
przyszłości szczęśliwym 
życiem, oraz zdrowiem 
fizycznym i psychicznym, 
spróbujmy podarować im 
lepszą przyszłość. Zadbajmy 
o czyste plaże i lasy, 
oszczędne 
gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, empatię 
wobec innych ludzi i 
stworzeń.

Ekologia w 

świecie dziecka



Nasza postawa jest najważniejsza

Podarujmy dzieciom najlepszy prezent  - swoje zaangażowanie w 
projektowanie lepszego świata, czystej planety.

W tym roku szkolnym chcieliśmy być w tym projekcie razem z Państwem i 
uczyć nasze dzieci tych wszystkich zachowań, które już dziś i w przyszłości 
pozwolą im oddychać lepszym powietrzem.



Dziesięć rzeczy które
możesz robić razem z 
dzieckiem, aby na całe
życie zaszczepić mu 
ekologiczne nawyki

1. Segregujcie śmieci – dzisiaj 
to fajna zabawa, a nawyk 

zostaje na zawsze

2. Nazywajcie gatunki roślin i 
zwierząt – trudno troszczyć się 
i szanować coś, czego się nie 

zna.

3. Kupujcie odpowiedzialnie –
wybierajcie produkty lokalne, 

wytwarzane etycznie, 
certyfikowane, a jeśli się uda 

może nawet własnej 
produkcji?

4. Oszczędzajcie wodę –
zakręcanie kranu w czasie 

mycia zębów naprawdę ma 
sens.

5. Uprawiajcie wspólnie rośliny
– warzywa, owoce, zioła, 
kwiaty, w zależności od 

miejsca jakim dysponujecie.

6. Bierzcie udział w piknikach
ekologicznych – dziecko

zyska poczucie, że nie
jesteście jedynymi dla których

ekologia jest ważna.

7. Twórzcie zabawki
upcyklingowe – wycinanki ze

ścinków, domki z pustych
opakowań, instrumenty z 

butelek…

8. Ograniczcie używanie 
plastikowych słomek i 

sztućców oraz jednorazowej 
zastawy.

9. Nie kupujcie napojów w 
plastikowych butelkach –
zabierajcie na spacer, do 

szkoły i pracy wodę w 
bidonie.

10. Świadomie spędzajcie 
czas na dworze – nowe 
technologie skutecznie 

odciągają dzieci od kontaktu 
z naturą.



Innowacje, 

projekty, 

programy 

własne o 

tematyce 

ekologicznej, 

kształtujące 

postawy 

proekologiczne

Mały Europejczyk przyjacielem Zielonej 

Planety

Jeżyki przyjaciółmi przyrody

O co prosi Ziemia?  - zabawy ekologiczne z 

bohaterami bajek

Wiklinowy nie plastikowy – działania małych 

ekologów

Tygryski strażnikami przyrody



Realizowane

projekty 

e-Twinning 

One step recyckling one step STEM

 Autumn at My School

 Flavours of nature

My class in the nature

 Nature is so cool



W przedszkolu w 
związku z tytułowym
planem rocznym
powstał kalendarz
ekologiczny.
Na jego podstawie 
grupy przedszkolne 
realizowały działania 
proekologiczne.



Ekologiczne inspiracje



Warsztaty pszczelarskie
w grupie Pszczółek i
Biedronek

Jak wiemy pszczoły są bardzo

pożyteczne, a grozi im wyginięcie, stąd

pomysł na warsztaty, by więcej się o nich

dowiedzieć.



Święto

leśników w 

grupie

Tygryski



W poszukiwaniu jesieni 
Motylki w ramach realizacji zajęć  „Mali ekolodzy” udały się na spacer do białołęckiego parku w 

poszukiwaniu jesieni. Motylki obserwowały przyrodę w najbliższym otoczeniu i rozpoznawały zwiastuny jesieni.
Darami przyniesionymi z parku ozdobiły kącik  jesienny.

Kotki odkrywały i poszukiwały pierwszych oznak jesieni. Dzieci razem z Paniami z grupy stworzyły kącik
przyrodniczy oraz wiele ciekawych fotografii i prac plastycznych przypominających piękno jakie niesie nam jesień.

Pszczółki w tym roku starały wdrażać do swojego przedszkolnego życia zasady, które są bliskie ekologii.

Gdyż za oknem już jesień, a dzieci również o tej porze roku chcą się zdrowo odżywiać, zakisiły wraz ze

swoimi paniami z grupy ogórki i rzodkiewki. To było niezwykłe doświadczenie. Każdego dnia Pszczoły

obserwowały zachodzące zmiany w słoikach, które powstawały wskutek kiszenia.

Sowy obchodziły Pierwszy Dzień Jesieni w swój własny sposób. Tego dnia 
dzieci wraz z Panią udały się na spacer, aby poszukać pierwszych jej oznak. Po 
spacerze był czas na spotkanie interaktywne z Panią Jesień.



Jesienne obrazy 
i kasztanowe 
rzeźby - grupa 
Biedronki i 
Jagódki



Akcja Sprzątania

Świata

Dzieci z grupy Pszczółki i Tygryski

postanowiły w tym roku uczestniczyć

w ogólnopolskiej Akcji Sprzątania

Świata.



Dzień Drzewa
Motylki - praca plastyczna D. Dziamskiej „Drzewo”, 
warsztaty z rodzicami, ciekawostki o drzewach, praca 
plastyczno-techniczna z recyklingu „Jesienne drzewa”
- Sadzenie tulipanów - w ogrodzie przedszkolnym, 
rozbudzanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych

- 21 października wycieczka - warsztaty w Centrum Edukacji 
Przyrodniczo Leśnej Lasy Miejskie w Warszawie - dzieci 
rozmawiały o lesie, przyporządkowywały zwierzęta do ich 
środowiska (las, rzeka, farma itp.)
Tygryski - poznały różne gatunki drzew. Pogłębiły swoją 

wiedzę na temat roślin w obrębie swojego otoczenia i na 

wycieczkach krajoznawczych. Dbając o przyrodę 

postanawiły zasadzić drzewo na terenie przedszkola.



Pszczółki dbając o ekologię i środowisko naturalne postanowiły w tym roku 

zasadzić drzewo, które jednocześnie ozdobi kiedyś teren przedszkola kwitnąc 

różowymi kwiatkami i ciesząc oczy przyszłych pokoleń.

Wróbelki tworzyły swoje własne drzewa



Światowy Dzień Ptaków 

Jeżyki  obejrzały prezentację multimedialną pt. „Ptaki”, dzięki której poznały różne gatunki 

ptaków. Układały puzzle na monitorze interaktywnym przedstawiające wizerunki ptaków.  
Powstał kolorowały obrazek „Kolorowe ptaki” według własnego pomysłu. Na podsumowanie 
zajęć wybrały się na spacer do ogrodu przedszkolnego w poszukiwaniu skrzydlatych 
przyjaciół.

Jagódki poświęciły swój czas sowie, wspólnie z rodzicami wykonały jesienną sowę. Podczas 
zajęć z kodowania wykorzystały rozszerzoną rzeczywistość poznały wybrane gatunki ptaków: 
bocian, sikorka, wróbelek, wrona, wysłuchały dźwięki jakie wydają. 



Z okazji Dnia Ptaków Wróbelki wysłuchały opowiadania „O gościach, co nie przyszli na 
ucztę”. Dzieci zainspirowane opowiadaniem poznały sylwetki ptaków, które odleciały do 
ciepłych krajów. By pomóc ptakom wykonały karmnik.

Kangurki robiły kule z ziaren.



Pszczółki w Światowy Dzień Ptaków poznały bardzo różne gatunki ptaków. Słuchały i rozpoznawały poszczególne ptasie 

odgłosy. Nie zabrakło też śmiechu przy słuchaniu wiersza ,,Ptasie radio”, oraz tańca piskląt w skorupkach, mimo że utwór 

był z gatunku muzyki poważnej.

Motylki obejrzały pokaz multimedialny, rozmawiały na temat ginących gatunków ptaków oraz o tym, jak zimą pomagać ptakom.

Wykonały pracę plastyczną „Sowy w lesie”. 



Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

Pszczółki postanowiły podkreślić tą niezwykle ważną datę przygotowaniem tego dnia zdrowego drugiego śniadania. Dzieci wraz z 

nauczycielem do swojego pysznego posiłku wykorzystały tylko warzywa z ekologicznych upraw i własne przetwory. To wszystko po to,

by móc w kuchni przygotowywać jedynie zdrowe dania i co ważne, ze składników na których jakość mamy znaczący wpływ. Pyszne 

ogórki kiszone i równie zdrowe i smaczne kiszone rzodkiewki królowały na dziecięcych talerzykach

Biedronki przygotowały syrop z cebuli.



Światowy Tydzień Zwierząt –

Dzień Bez Futra

 Sowy i Jagódki poznały różne gatunki zwierząt, również 

tych pod ochroną. Już wiedzą, jak się nimi opiekować.



Pomagaliśmy zwierzętom ze
schroniska.
Pszczółki i Kangurki
przygotowały szarpaki – psie
zabawki.



Dzień Bez Opakowań Foliowych

Sowy i Kangurki, Poziomki odpowiadają na trudne pytania

W jaki sposób można dbać o środowisko?

Czy warto używać jednorazowych reklamówek?

Dlaczego lepiej pakować zakupy w torbę z materiału?

Produkty, które kupujemy w sklepie są często w jednorazowych, foliowych
opakowaniach, które trafiają do kosza i przyczyniają się do zaśmiecania ziemi. 
Dzieci sprawdzały, z czego są wykonane torby i torebki, w które pakuje się
zakupy w sklepie.



Przez pierwsze półrocze
realizowaliśmy w przedszkolu wiele
tematów ekologicznych i
podejmowaliśmy dużo działań, by 
ratować naszą ziemię i przygotować
do tego kolejne pokolenia. To 
jednak początek.  Mamy nadzieję, 
że będą nas Państwo wspierać. W 
końcu działamy dla dobra nas
wszystkich.



Temat roczny był realizowany mimo trudnej
sytuacji, która nas wszystkich zaskoczyła. 
Dziś widzimy, jak jesteśmy bezbronni wobec
otaczającego nas świata. My nie
poprzestaliśmy na wcześniejszych
działaniach. Pragniemy nadal
uświadamiać dzieciom, że od nas zależy
nasze życie i to my sami decydujemy gdzie
i jak żyć - pamietając jaki świat jest, a jaki
być powinien. Zróbmy więc wszystko co 
możemy dla naszej planety, bowiem liczy
się każda minuta.



Dzień Ziemi w przedszkolu.



Dzień ziemi to 
poruszanie
przeróżnych
zagadnień, które
dotyczą segregacji
śmieci, ochrony
środowiska, czystości
wód, czy zielonej
energii. Krasnale, 
Pszczółki i Biedronki
pogłębiały swoją
wiedzę każdego dnia.



A tak ów dzień
obchodziły Tygryski



Nawet mały ślimaczek jest mieszkańcem naszej 
planet o którym musimy pamiętać. Grupa 
Słoneczka



Dzieci wiedzą że przyroda i
dbanie o nią to nieodłączny
element naszego życia. 
Dbanie o środowisko to nasz
obowiązek. Przedszkolaki w 
naszym przedszkolu od 
najmłodszych lat wiedzą jakie
zachowania i działania należą
do proekologicznych.
Dzieci z grupy Biedronek
stworzyły nawet ekoksiążkę.



Przedszkolaki prześcigały się w pomysłach



Jagódki i  Motylki z okazji tego święta tworzyły
ekozabawki



A tak wyglądały

prace Żabek i

Kotków



Jeżyki, Krasnale i 
Motylki miały
pomysły na
instrumenty
ekologiczne,
kolorowe zabawki. 
Wykonały nawet
ekologiczne lornetki
by móc dokładniej
obserwować
przyrodę



Były też ilustracje do piosenki ,, Ziemia wyspa
zielona”. Każdy chce by nasz dom był
niezwykły i bezpieczny a nie brudny, szary i
pełen zagrożeń tworzonych przez nas
samych

 Nie warto mieszkać na Marsie,
Nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
Powtarzam to każdemu.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa 
zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i 
zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.



Marzymy o pięknym świecie . 
Pszczółki i Wróbelki pokazały to 
w swoich obrazach.



Mówiąc o ochronie środowiska, nie możemy zapominać o jego 
mieszkańcach. Szczególną uwagę należy skierować na 
zwierzęta. Coraz więcej gatunków jest zagrożonych.



Świat zwierząt oczami Kangurków



Dzieci zgłębiały tym razem informacje o ptakach. Poznały nowe gatunki tych niezwykłych zwierząt. 
Dowiedziały się również jak przebiegają ich wędrówki. Teraz wychowanie piskląt nie jest im obce.
Prace Jagódek i Krasnali świadczą o tym najlepiej. Misie, Kotki i Poziomki pokochały bociany.



“

”

Obchodziliśmy również Dzień Wody, 

Dzień Oceanów i Dzień Pingwina, Żółwia, 

oraz Wieloryba. Sówki i Jagódki miały 

propozycje na własne akwarium – ocean 

w miniaturze.



Myśląc o zdrowym ekologicznym
jedzeniu przedszkolaki sadziły swoje
własne warzywa i zioła.  Udowodniły,że
permakultura (naturalne ogrodnictwo) 
nie jest im obca. Rezutaty prac dzieci z 
grupy Sówek i Żabek były spektakularne.



Propozycji na ukazanie konieczności 

ratowania naszej planety było bardzo 

dużo. Wiele dzieci mogło nauczyć się 

np.  wyplatać koszyki.



Wszystkie grupy realizowały kalendarze
ekologiczne i zawarte w nich tematy. To 
oznacza że los naszej ziemi nie jest nam
obojętny. Pomóżmy dzieciom wzrastać
w pięknym, czystym świecie!!!!!


