
Mały Europejczyk 

jest eko.
,,SKARBY PRZYRODY TO TAKIE UNIKATY JAK OBRAZY RAFAELA. ZNISZCZYĆ JE ŁATWO, ALE 
ODTWORZYĆ ? NIE MA MOŻLIWOŚCI.”

I. BORODIN



Zasady ekologiczne

Segregowanie 

odpadów

Korzystanie z 

materiałów 

przeznaczonych 

do recyklingu

Utylizacja baterii Oszczędzanie 

energii 

elektrycznej

Ograniczanie 

zużycia wody

Używanie 

produktów 

ekologicznych

Używanie 

ekologicznych 

toreb

Życie w zgodzie 

z przyrodą, bliżej 

natury



,,Świadome życie to    

bycie eko”

 Dzieci i nauczyciele z Przedszkola 226 
pragną dążyć do tego sukcesu 

małymi kroczkami

Pragniemy zwiększać świadomość 
człowieka już od najmłodszych lat.  
Odnajdujemy w tym sens i wierzymy, 
że nasze zaangażowanie zwróci 
uwagę ludzi z najbliższego otoczenia. 
Wówczas osiągniemy sukces



Rozpoczęcie roku szkolnego w 
przedszkolu to nowy rozdział i nowe
działania ekologiczne wszystkich
przedszkolaków. Dzieci są zawsze
bardzo zaangażowane. Chętnie
dbają o przyrodę i otoczenie. Tak jak 
Słoneczka, Sowy, Poziomki czy 
Krasnale. Każda grupa wnosi cegiełkę 
by jesienny odgród wyglądał 
wspaniale.



Przedszkolaki z uwagą śledzą kalendarz ekologiczny

i biorą udział w ważnych akcjach. W ramach

współpracy ze środowiskiem spotykają się z 

ciekawymi ludźmi, czy fundacjami.



Jeżyki, Wróbelki, 
Poziomki i Jagódki
biorą udział w 
warsztatach 
edukacyjnych 
,, Segreguj na 5” 
przeprowadzonych 
przez Fundację 
Culturelab.



Każdego dnia dzieje się coś 

niezwykłego. A tak inspiruje 

Nas jesień.

Słoneczka 

Wróbelki

Tygryski



Dzień spadających liści.
(Jagódki i Sowy)



Dzień Jabłka w grupie Misie.



Jesienną grę w ogrodzie prezentują Wróbelki.



Z chęcią również tworzymy
mini ogródki, by cieszyć się 
ich wyglądem I zapachem 
jak Misie.



Święto drzewa jest dla wszystkich bardzo ważne.Słoneczka i Motylki 
tego dnia wykonują przepiękne prace plastyczne; Jeżyki i Wróbelki 
biorą udział w wielkim, ogólnopolskim projekcie. Sówki i Tygryski 
wspólnie sadzą drzewa. Jednemu z nich Jeżyki nadają niezwykłe 
imię – Marcelo.



Drzewa są 

wielką 

wartością.



Brak drzew to poważny problem dla przyrody, gospodarki i
społeczeństwa. 



Pragniemy żeby drzewa były przepiękną  częścią naszej przyrody.

( Biedronki, Poziomki Kangurki, Krasnale, Misie)



Z pewnością jest 
to równie ważne
dla Jeża
chowającego się
pod jesiennymi
liśćmi.



Motylki,Sowy,
Wróbelki i 
Krasnale nie
zapominają też
o innych
mieszkańcach
lasu.



Los zwierząt leży w 
naszych rękach. 
Poznajemy dzikie
zwierzęta z całego świata. 
Docieramy nawet do 
Grecji,gdzie zgłębiamy
informacje o żółwiach
Karetta.  Pomagamy
ratować naszych
przyjaciół. Niektórzy z nas 
jak np.Wróbelki budują
poidełka dla owadów.



Dokarmiamy ptaki. 
Kotki, Wróbelki 
budują karmniki, a 
Słoneczka 
przygotowują kule ze 
smalcu i ziaren, które 
są doskonałą 
przekąską dla 
naszych lotników.



Docieramy do 
najdalszych zakątków
świata obchodząc Dzień
Pingwina. Sówki i 
Wróbelki nie tylko
poznały te zwierzęta, ale 
również postanowiły
odtworzyć je na
zajęciach plastycznych. 



A to już
święto morza
i ,,Powrót
wielorybka”
w grupie 
Jagódek 
i Sówek.



,, Dzień Ryby” - grupa Krasnale



Codziennie dbamy o środowisko. Wykorzystujemy materiały przeznaczone do recyklingu, segregujemy
odpady. Tygryski tworzą cuda ze słomek papierowych i nie tylko.



Poziomki tworzą eko zabawki, a Biedronki robią sztuczny 
śnieg.



Każdy skrawek czystej
ziemi jest na wagę złota. 
Musimy wiedzieć jak 
dbać o miejsca w których
żyjemy i gdzie
podróżujemy. Sówki
zwiedziły w tym celu Tatry
obchodząc Dzień
Terenów Górskich. 
Wróbelki wybrały się na
wyprawę z Żubrem
Pompikiem, a Tygryski
wzięły ze sobą skrzata
Borówkę.

Ilustracja pochodzi z serii książek 
„Żubr Pompik” T. Samojlika



Chroniąc nasze
miejsce na ziemi
pamiętamy by dbać o 
czyste powietrze i
wodę( jak np. 
Biedronki). Staramy się
ją zawsze oszczędzać. 
Myślimy również o 
domach przyjaznych
środowisku. (Jeżyki, 
Jagódki)



Zdobywamy
nagrody dla
najlepszych
inicjatyw. 
( Jeżyki i Wróbelki)



Pamiętajmy !!!
,, Ziemia jest naszym okrętem
nie siedzibą” św. Augustyn


