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PODSTAWY PRAWNE 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. „O systemie oświaty” (Dz. U.z 1996 r. nr 67, poz. 329 z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26lutego 2002 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 51, poz. 458) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnych programów nauczania, programów 

wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. 

nr 69, poz. 635) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie 

dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 

nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczania na podstawie art. 22a 8ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z późn. zm.) 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU: 

Edukacja ekologiczna w przedszkolu w ostatnich latach stała się jedną z ważniejszych dziedzin 

w życiu przedszkola. Powodem takich działań jest ciągle narastająca dewastacja przyrody: 

zanieczyszczenie lasów, gleby, zatruwanie powietrza i wody, a co za tym idzie – 

potrzeba jej ochrony. Wobec takiego zagrożenia naszej planety nie można pozostać obojętnym, 

należy dążyć do powstrzymania dalszej dewastacji przyrody, do ochrony środowiska 

naturalnego, szanowania własnego zdrowia i życia. Istotną rolę w tym procesie odgrywa 

zapoczątkowana w przedszkolu edukacja ekologiczna, umożliwiająca dzieciom 

poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualno 

– percepcyjnymi. Ukazuje ona zależność człowieka od środowiska oraz uczą 

odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Zatem edukacja 

ekologiczna to świadomie zamierzona, celowa, planowana, systematyczna działalność 

nauczyciela, rodziców i opiekunów wobec dzieci przy ich aktywnym udziale. 

Edukacja ekologiczna w ramach zajęć w przedszkolu może być w znacznej mierze związana z 

pracami wytwórczymi oraz zdobywaniem i utrwalaniem wiadomości na temat wpływu techniki 

na środowisko człowieka, rozumienie konieczności sortowania odpadów oraz różnych źródeł 

energii. Poza tym ważnym elementem jest ukazanie konieczności ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniami. 

 

Edukacja ekologiczna jest przede wszystkim: 

• zdobywaniem wiedzy o środowisku, 

• edukacją w środowisku poprzez bezpośredni kontakt, 

• edukacja dla środowiska, czyli przygotowaniem dzieci do 

odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody 

 

Zagadnienia tej edukacji należy realizować w kilku etapach zgodnych z poziomem wiekowym 

dziecka. Pierwszym etapem edukacji ekologicznej powinno być wskazanie maluchom przyrody 

czystej, nienaruszonej w celu rozbudzenia w nich wrażliwości na jej 

piękno. W drugim etapie należy pokazać dziecku przyrodę zdewastowaną przez człowieka: 

zanieczyszczone rzeki, strumienie, obumierające lasy, unoszące się w powietrzu pyły i dymy 

wydostające się z kominów przemysłowych. Trzecim etapem powinno być zwrócenie uwagi 

na przyczyny degradacji środowiska naturalnego oraz uświadomienie, jak wyrządzane szkody 

w środowisku naprawić. 



Podsumowując wszelkie aspekty wychowania ekologicznego w przedszkolu nasuwa się 

oczywisty wniosek, iż instytucja wychowania przedszkolnego powinna stwarzać dzieciom w 

tej fazie życia i rozwoju niepowtarzalne warunki do realizowania optymalnego 

wzorca zachowań i ekologicznych na całe życie. Mając na uwadze wzbogacenie świadomości 

ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, a także rozbudzenie ciekawości 

przyrodniczej i chęć poznania najbliższego środowiska, opracowałam program z tego zakresu 

pt: Co o ekologii wiedz przedszkolaki” 

 

Treści w nim zawarte mogą być realizowane w dowolnej kolejności oraz dobrane do 

odpowiedniego wieku dziecka, dając możliwość rozwijania zainteresowań środowiskiem 

przyrodniczym. Materiał dobrany jest w taki sposób, aby pobudzić wśród dzieci chęć do 

myślenia, działania, poszukiwania rozwiązań oraz zaspokojenia ciekawości. Przedstawione 

treści programu mogą być dla nauczyciela inspiracją w planowaniu działań pedagogicznych, 

dzięki którym dziecko polubi otaczający świat i wykaże troskę o jego stan. 

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

 

Program, który pragnę zaprezentować ma kształtować wśród dzieci postawę ekologiczną, która 

będzie charakteryzowała się ciekawością świata i współzależnością w tym świecie, poczuciem 

więzi z przyrodą, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za przyrodę i środowisko. Zapewne 

im wcześniej dziecko zacznie zaprzyjaźniać się ze światem przyrody, tym bardziej będzie 

wrażliwe na szkody i krzywdy wyrządzone przez innych. 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i będzie realizowany w 

Niepubliczny Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Opocznie 

 

CELE GŁÓWNE: 

 

≈ rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, 

≈ kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie 

obserwacji i doświadczeń, 

≈ uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta poprzez ugruntowanie 

wiadomości na ich temat, 

≈ kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, 

≈ zapoznanie z podstawowymi zależnościami między środowiskiem i człowiekiem, 

≈ uczenia wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka, 

≈ kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł inf., 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

◊ stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienia otaczającej 

przyrody, 

◊ uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie, 

◊ uświadomienie znaczenia obiektów i zjawisk przyrodniczych, 

◊ zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z 

poszczególnymi ekosystemami, 

◊ postrzeganie norm ekologicznych przez dzieci i inne osoby; poznanie pojęcia „odpady”; 

źródła i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym, 

◊ aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie 

porównawcze obiektów, obserwacje, badanie, eksperymentowanie, 



◊ umiejętność działania w różnych sytuacjach przedszkolnych i poza przedszkolnych, poczucie 

przynależności do grupy przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju, 

◊ dokonywanie oceny działalności człowieka oraz jego wpływu na stan środowiska, 

◊ zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem poprzez realizację działań 

ekologicznych, 

◊ uświadomienie możliwości podnoszenia jakości gleby poprzez użyźnianie i umiejętne 

stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych; uświadomienie jak szkodliwe jest nadmierne 

nawożenie, 

◊ zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem; uświadomienie jakie są 

przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód; zapoznanie ze sposobami oszczędnego korzystania 

z wody, 

◊ zaznajomienie z warunkami sprzyjającymi i zagrażającymi dla rozwoju roślin. Zachęcanie 

dzieci do uprawy roślin oraz ich pielęgnacji, 

◊ zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, 

 

FORMY PRACY: 

 

▫ sytuacje edukacyjne z cała grupą wykorzystując aktywne metody pracy 

▫ sytuacje edukacyjne z grupka dzieci oraz indywidualne 

▫ sytuacje edukacyjne z udziałem rodziców 

▫ wycieczki i spacery do różnych ekosystemów, instytucji, zakładów pracy 

▫ udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka 

▫ prace praktyczne na rzecz ochrony i kształtowania środowiska 

▫ propagowanie idei ochrony i kształtowania środowiska człowieka 

▫ odbiór audycji radiowych, przeglądanie czasopism 

▫ udział w konkursach i uroczystościach o tej tematyce 

 

METODY PRACY: 

 

Realizując program należy opierać się na stosowaniu aktywnych metod poznania środowiska. 

Większość zadań może być realizowana: 

- w grupie, co wiąże się z nabywaniem u dzieci umiejętności pracy z innymi, komunikowania 

się, 

- lub indywidualnie, dzięki czemu każdy uczestnik może w maksymalny sposób rozwijać swoje 

zainteresowania, zdolności i umiejętności. 

Podczas różnych sytuacji edukacyjnych wykorzystywane są metody, które pozwalają 

wszystkim przyswajać wiedzę, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresje oraz pobudzać dziecięcą 

wyobraźnię. 

- zabawy, gry dydaktyczne 

- obserwacja, pokaz 

- przekaz słowny 

- działania 

-  rozwiązywanie zadań według własnego pomysłu 

- przykład osobisty przez dorosłych 

- doświadczenia 

 

 

 

 

 



 

TREŚCI PROGRAMOWE: 

 

I ZJAWISKA I PROCESY PRZYRODNICZE 

1. Poznajemy tajemnice wody 

- Poznawanie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin. 

- Poznawanie właściwości wody i jej różnych stanów: 

• skraplanie 

• zamiana wody w lód 

• topienie lodu 

• rozpuszczanie i krystalizacja soli i cukru w wodzie 

- „W krainie Królowej Śniegu” – badanie zjawisk związanych z temperaturą powietrza; skąd 

się bierze śnieg. 

- Badanie przyczyn tonięcia i pływania różnych materiałów w wodzie. 

- Doświadczenia z woda czysta i zanieczyszczoną, próby filtracji wody.  opracowanie z dziećmi 

zasad oszczędzania wody w domu i przedszkolu. 

- Zapoznanie ze zbiornikami wodnymi występującymi w naturalnym 

środowisku (rzeka, jezioro, morze). 

- Poznawanie zawodów, w których woda niezbędna jest ludziom do 

wykonywania pracy, np. marynarz, strażak, rybak. 

- Organizowanie sytuacji kształtujących poczucie odpowiedzialności za stan czystości wody. 

- zarządzanie wodą 

2. Czym jest powietrze 

- Dostrzeganie istnienia powietrza w otoczeniu 

• zabawy badawcze z balonem, wiatraczkiem, chorągiewką, 

• wdychanie i wydychanie powietrza, dmuchanie na kartki, 

• wykonanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza, np. wyłożenie bibułki za oknem oraz w 

różnych miejscach sali. Po pewnym czasie obserwowanie jakości i ilości zanieczyszczeń 

zebranych na bibule. 

- Poznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza typu: spaliny samochodowe, środki chemiczne 

• uświadomienie i zrozumienie dlaczego wzrost liczby samochodów 

stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska 

- „Mamo tato – nie pal” edukacja rodziców poprzez informowanie o 

skutkach palenia dla młodego organizmu. 

- Organizowanie sytuacji mających na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan 

czystości powietrza. Uświadomienie obowiązku zachowania jego dla przyszłych pokoleń. 

(sadzenie drzew w pobliżu ruchliwych ulic) 

- Posadzenie i opieka roślin doniczkowych; informacja dotycząca dostarczenia tlenu przez 

rośliny 

3. Gleba – świat po którym stapam 

- Prowadzenie obserwacji gleby 

• zrozumienie znaczenia gleby dla wzrostu organizmów w niej żyjących, 

• obserwowanie zmian konsystencji ziemi w zależności od pory roku i stanu pogody, 

- „Wiosenna pogoda” – badanie przepuszczalności gleby: piasek, glina ziemia torf. Wybór 

ziemi odpowiedniej do przesadzenia kwiatów. 

- Podejmowania działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia gleby. 

• zrozumienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze 

 

 

 



 

II GÓRA ŚMIECI ZADZIWIA DZIECI 

 

- Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 

• zrozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci wykorzystując np. opakowania 

wielokrotnego użytku (szklane słoiki, butelki) 

• wdrażanie do wyrzucania śmiecie tylko w miejscach do tego przeznaczonych (kosze na 

śmieci) ; poznanie zasad segregacji śmieci 

• poznanie rodzajów odpadów wytworzonych przez człowieka i uświadomienie korzyści jakie 

płyną z powtórnego zagospodarowania odpadów 

• zarządzanie odpadami; poznanie ekonomicznego aspektu zbierania puszek aluminiowych, 

szkła, plastiku. 

• baterie zbieramy i na punkty wymieniamy – zachęcanie dzieci do przynoszenia i gromadzenia 

baterii 

• porządkowanie terenu wokół przedszkola 

• zagospodarowanie terenu wokół przedszkola : rabaty kwiatowe 

- Poznanie cyklu produkcji papier 

• „Ze starego - nowe”: wzbogacenie słownictwa dzieci o wyraz 

„recykling” 

• poznanie aspektu zbierania makulatury w celu ochrony lasów 

- Dostrzeganie wpływu opakowań foliowych na zaśmiecanie naszego środowiska 

• uświadomienie stosowania opakowań wielokrotnego użytku w celu ograniczenia ilości śmieci 

- Założenie kącika ekologicznego: rady, wskazówki dla dzieci i rodziców zakresie ochrony 

przyrody, wystawy prac konkursowych, np. na portret potwora śmieciowego. 

- Znaki, które ekolog znać powinien – zapoznanie z podstawowymi znakami ekologicznymi, 

które występują na opakowaniach towarów spożywczych. 

- „Zdrowe środowisko”- -zorganizowanie zielonego dnia w przedszkolu 

• aktywne uczestniczenie dzieci w promowaniu pozytywnych wzorców zachowań 

ekologicznych 

 

III TEN DZIWNY TAJEMNICZY ŚWIAT 

 

- Poznanie naszej Galaktyki, roli słońca, charakterystyczne cechy planet krążących wokół 

Słońca. 

- Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków działania promieni Słonecznych. 

- Poznanie przyczyn powstawania pożarów. 

- poznanie przyczyny powstania dziury ozonowej i kwaśnego deszczu oraz skutków ich 

działania w środowisku naturalnym. 

- Rozumienie konieczności i sposobów wykorzystania energii słonecznej 

• uświadomienie oszczędzania energii poprzez wyłączanie zbędnego oświetlenia i urządzeń 

elektrycznych, 

• zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi ułatwiającymi życie, 

• zrozumienie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z urządzeń podłączonych do 

prądu, 

• poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań: kaloryfer, piec 

 

 

 

 

IV POZNANIE BOGACTWA ŚWIATA ROSLINNEGO I 



ZWIERZĘCEGO 

1. Roślinność 

- Rozróżnianie i nazywanie: 

• warzyw i owoców krajowych i egzotycznych, 

• drzew i krzewów w dostępnych środowiskach przyrodniczych, 

• popularnych kwiatów i krzewów ozdobnych, 

• roślin w powiązaniu z prowadzonymi hodowlami, w tym części jadalnych i niejadalnych, 

• grzybów jadalnych i trujących, 

- Bliższe poznanie ekosystemów roślinnych (sad, ogród, las, park, łąka, pole), prowadzenie 

obserwacji w różnych porach roku. 

- Obserwacja rozwoju roślin 

• zapoznanie z cyklem rozwojowym roślin, 

• założenie hodowli cebuli, fasoli…; prowadzenie systematycznej obserwacji, 

• uświadomienie roli wody, powietrza i słońca dla rozwoju roślin 

- Zrozumienie znaczenia ochrony wybranych roślin w Polsce, przestrzeganie zakazu ich 

zrywania. 

2. Zwierzęta 

- Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków 

• zwierząt domowych i hodowlanych 

• zwierząt chronionych w Polsce 

• zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych, np. w lesie, na łące, w morzu 

- Zapoznanie z życiem wybranych zwierząt 

• obserwowanie wybranych zwierząt w ich naturalnym środowisku, 

• zapoznanie ze sposobami odżywiania, poruszania , rozmnażania się, 

• zaobserwowanie jaki wpływ na życie zwierząt mają zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z 

nadejściem wiosny, 

• rozróżnianie odgłosów niektórych zwierzą 

- „Poznajemy gości zimowej stołówki” – dokarmianie zwierząt w okresie zimy 

- Rola takich owadów jak: pszczoła, mrówka, biedronka 

 

 

V OBSZARY PRZYRODNICZE I OBIEKTY CHRONIONE 

 

- Poznanie zasad zachowania się na obszarach chronionych 

- Przybliżenie pracy służb leśniczych 

- Zrozumienie sensu i celu tworzenia systemu obszarów ochronnych 

- Poznajemy rezerwaty i Parki Narodowe 

- Układamy kodeks „Małego przyjaciela przyrody” 

 

VI ORGANIZOWANIE SYTUACJI EDUKACYJNYCH 

UMOZLIWIAJACYCH DOSTRZEGANIE, POZNANIE I 

WIAZANIE ZJAWISK WYSTEPUJĄCYCH W RÓZNYCH 

PORACH ROKU 

1. Jesień 

- Dojrzewanie owoców w sadzie, zbiór warzyw w ogrodzie ,grzybów w lesie 

- Uświadomienie zalet spożywania warzyw i owoców 

- Zapoznanie z najpopularniejszymi ziołami i przyprawami; ich znaczenie dla zdrowia 

człowieka 

- Przygotowanie się zwierząt do zimy; gromadzenie pożywienia 

 



- Prace jesienne w polu, sadzie, ogrodzie 

- Cechy pogody i klimatu charakterystyczne dla danej pory roku: wiatry jesienne, mgły, błoto, 

krótszy dzień 

2. Zima 

- Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków; budowa karmnika 

• trudne warunki życiowe zwierząt i ptaków 

- Konieczność odśnieżania dróg, ocieplania mieszkań i noszenia ubrań odpowiednich do 

pogody 

3.Wiosna 

- Dłuższe dni, częste zmiany atmosferyczne 

- Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami 

- Wiosenne prace w ogrodzie, polu, sadzie 

- Przemiany rozwojowe wybranych zwierząt np. motyl 

4. Lato 

- Zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi w środowisku wodnym (staw) 

- Zapoznanie z wybranymi roślinami uprawianymi przez człowieka 

- Charakterystyczne dla lata prace: sianokosy, żniwa 

- Długie dni; wysokie temperatury, które są przyczyną pożarów oraz susz 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Istotnym elementem w pracy pedagogicznej jest ewaluacja. Współczesne rozumienie ewaluacji 

to nie tylko kontrola, ocena czy zbieranie danych, to przede wszystkim refleksja własna 

ukierunkowana na rozwój. Kryterium oceny nie jest stan wiedzy dziecka w danym momencie, 

ale jego praca, zaangażowanie, postępy 

 

EWALUACJA: 

► obserwacja dzieci 

► rozmowy z dziećmi i rodzicami; dyskusje 

► zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych; sprawozdanie 

► ankieta dla rodziców; kwestionariusz ankiety 

► ankieta dla nauczycieli; kwestionariusz ankiety 

► prace dzieci 

► scenariusze zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW 

 

1. Czy interesuje się Pan/Pani ochroną środowiska? 

a) TAK 

b) NIE 

c) JEST MI TO OBOJĘTNE 

 

2. Czy stara się Pan/Pani segregować śmieci? 

a) TAK 

b) NIE 

c) JEST MI TO OBOJĘTNE 

 

3. Wyjaśnij w jaki sposób segregujesz śmieci: 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

....................................................................................................................... 

 

4. Czy pamięta Pan/Pani o zakręcaniu wody i gaszeniu światła kiedy nie są 

potrzebne? 

a) TAK 

b) NIE 

c) JEST MI TO OBOJĘTNE 

 

 

5. Co według Pana/Pani powinni zrobić ludzie dla ratowania naszej planety? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

6. Czy używa Pan/Pani żarówek energooszczędnych? 

a) TAK 

b) NIE 

c) JEST MI TO OBOJĘTNE 

 

7. Czy jest Pan / Pani zadowolony ze stanu środowiska naturalnego w swojej 

miejscowości (czy jest w niej czysto, zielono i przyjemnie)? 

a) TAK 

b) NIE 

c) JEST MI TO OBOJĘTNE 

 

8 Czy korzysta Pan/Pani z własnej torby na zakupy ( zamiast reklamówek jednorazowych)? 

a) TAK 

b) NIE 

c) JEST MI TO OBOJĘTNE 

 

 

 

 

 

 



KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 

Szanowne koleżanki bardzo proszę o wypełnienie kwestionariusza 

ankiety, która dotyczy programu autorskiego. Zestawienie zbiorcze ankiet służyć 

ma przeprowadzeniu ewaluacji programu. 

1. Jak oceniasz przydatność programu? 

a) bardzo dobrze 

b) dobrze 

c) dostatecznie 

2. Jakie elementy programu uważasz za najbardziej przydatne? 

a) zjawiska i procesy przyrodnicze 

b) góra śmieci zadziwia dzieci 

c) ten dziwny tajemniczy świat 

d) obszary przyrodnicze i obiekty chronione 

e) organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających 

dostrzeganie, poznanie i wiązanie zjawisk występujących w 

różnych porach roku 

f) poznanie bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego 

3. Czy według Ciebie założone w programie elementy zostały 

w pełni zrealizowane? 

a) tak 

b) nie 

c) częściowo 
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4. W jakim stopniu odpowiadają Ci formy i metody pracy 

przedstawione w programie? 

a) wystarczająco 

b) częściowo 

c) nie odpowiadają 

5. Jakie według Ciebie korzyści daje program? 

a) ekologiczna edukacja dzieci 

b) zachęcanie do działań prozdrowotnych 

c) budzenie zainteresowań przyrodą 

d) inne (jakie) ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

6. Jakie masz propozycje odnośnie udoskonalenia programu? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Dziękuję 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMY REALIZACJI 

 

„SEGREGUJEMY ODPADY” 

DATA: 

GRUPA: 5 latków 

OPRACOWANIE: 

PROWADZENIE: 

Cel główny: 

• uświadamia konieczność segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• zna pozytywne i negatywne zachowania wobec przyrody 

• segreguje odpady 

• wysłucha poleceń nauczyciela 

• zaobserwuje co dzieje się z bibułą i wysunie odpowiednie wnioski 

Metody pracy: 

Słowna, oglądowa, praktycznego działania 

Formy: indywidualna, zbiorowa 

Środki dydaktyczne: 

Tekst wiersza M. Niwińskiej pt. „Prośba, ilustracje, śmieci przyniesione przez 

dzieci: kapsle, puszki, butelki, kartony, farby plakatowe, pędzle, bibuła, 

atrament, woda, cukierki 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaproszenie dzieci do wspólnego powitania - zabawa integracyjna „ Klasnę w 

ręce i nic więcej” Dzieci ustawione w kole recytują wierszyk i jednocześnie 

ilustrują ruchem: 

„Klasnę w ręce i nic więcej, wznoszę nogę nad podłogę, drugą nogę nad 

podłogę, krótki wydech (robią przysiad), znowu wdech (wstają), witam Ciebie: 

cześć, cześć, cześć (podają sobie ręce w powitaniu).” 

2. Uświadomienie dzieciom na podstawie wiersza M. Niwińskiej pt. „Prośba”, 

że odpowiedzialność za świat roślin i zwierząt spoczywa na człowieku. 

Rozmowa na temat wiersza. 

„Prośba” – M. Niwińska 

Nie rwij kwiatów na spacerze, 

bo ci uschną. 

A bez kwiatów w polu, w lesie 

będzie pusto. 

Niechaj rosną, niechaj kwitną 

długo jeszcze, 

niech się grzeją w letnim słonku, 

kapią w deszczu. 

3. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, że ludzie wytwarzają bardzo dużo 

śmieci. Dzieci próbują wymienić różne rodzaje śmieci. Nauczyciel wyjaśnia, co 

się dzieje ze śmieciami i jakim zagrożeniem mogą być dla środowiska. Stara się 

wyjaśnić dzieciom ideę recyklingu, tłumaczy, że niektóre śmieci można 

przetwarzać, ale najpierw trzeba je oddzielić od innych. 

4. Nauczyciel zbiera od dzieci do jednego worka wszystkie odpady, które 

przyniosły z domu. Następnie wysypuje je na specjalnie przygotowane miejsce 

 



w sali. Dokłada, przyniesione przez siebie, słoiki i butelki, np. po żywności dla 

niemowląt, zrobione z białego i barwionego szkła. Nauczyciel przypomina 

dzieciom, na czym polega sortowanie odpadów, po co się to robi. Dzieci 

nazywają śmieci, które przyniosły i starają się określić, z jakich materiałów 

zostały zrobione. 

5. Dzieci ustawiają na podłodze kartony i malują farbami na odpowiednie 

kolory: niebieski, czerwony, żółty, biały i zielony. 

6. Dzieci sortują zgromadzone śmieci. Nauczyciel uczy dzieci, co trzeba zrobić, 

zanim wrzuci się odpady do pojemników – zgniata puszki i butelki, odrywa się 

etykiety, odkręca nakrętki. 

Dobrym przykładem będzie butelka po soku Kubuś Play, z której łatwo odrywa 

się etykietę i zdejmuje zakrętkę. Dodatkowo na butelce umieszczony jest 

specjalny znak, który przypomina o przygotowaniu odpadu do recyklingu – 

„Wyrzucaj bez etykiety”. Dzieci wrzucają śmieci do odpowiednich kartonów. 

Następnie, przy pomocy nauczyciela, wyjmują z kartonów worki wypełnione 

odpadami. Grupa zanosi worki do najbliższego miejsca, w którym są ustawione 

miejskie pojemniki na surowce wtórne, i opróżnia worki. Na koniec worki także 

trafiają do odpowiedniego pojemnika. 

7. Ćwiczenie - wysypisko na bibule 

Można wykonać jedno demonstracyjne lub w grupach. Doświadczenie to 

ilustruje szkodliwy wpływ nielegalnych wysypisk na środowisko naturalne. 

Czynności: 

- na brzegu jednej kartki bibuły narysuj atramentem kropkę wielkości ziarna 

grochu; 

kropka oznacza odpady na wysypisku; 

- następnie narysuj czarną kropkę przy drugiej krawędzi bibuły – to są śmieci na 

drugim wysypisku; 

- pozostałe części bibuły to teren zamieszkały przez ludzi, zwierzęta i rośliny; 

- przez środek kartki płynie rzeka – zaznacz to schematycznie ołówkiem; 

- połóż zarysowaną kartkę na pozostałych, które będą oznaczały głębsze 

warstwy ziemi; 

- używając małej ilości wody spryskaj deszczem jedną z kropek i obserwuj, co 

się stało; 

- spryskaj wodą drugie wysypisko. 

Pytania, które zadaje nauczyciel do tego doświadczenia: 

• Jak daleko od siebie musiałyby znajdować się wysypiska śmieci, by nie 

zagrażały ludziom i roślinom uprawnym? 

• Jak oddziałują niezabezpieczone wysypiska na wody gruntowe i 

powierzchniowe? 

• Obejrzyj kartki bibuły pod zarysowaną kartką. Co dzieje się podczas obfitych 

opadów deszczu. 

8. Poczęstunek cukierkami. Zwrócenie uwagi na wyrzucenie papierka do 

odpowiedniego pojemnika. 

 

 

 

 

 

 

 



„WĘDRÓWKA KROPLI DESZCZU Z CHMURY DO CZAJNIKA” 

Data: 

Grupa: 5- 6 latków 

Opracowanie: 

Prowadzenie: 

Cele główne: 

- wyrabianie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w atmosferze; 

- uświadomienie dzieciom znaczenia wody w przyrodzie, 

Cele operacyjne: dziecko 

- wie, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Wody; 

- wie, jakie jest znaczenie wody 

- wie, że należy dbać o czystość wód, 

- wie, na czym polega parowanie i skraplanie 

- potrafi być twórcze i rozwijać swoją wyobraźnię 

- potrafi wyjaśnić pojęcie: SOS 

Metody: 

- słowne: - opowiadanie, rozmowa, 

- oglądowe: - pokaz, obserwacja 

- praktycznego działania 

Forma: z całą grupą, indywidualnie 

Pomoce: nagranie, odtwarzacz, treść wiersza, ilustracje różnych stanów 

skupienia wody, kartki, niebieska kreda 
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Przebieg zajęć: 

1.Wprowadzenie 

„Przesyłamy SOS” – zabawa przy piosence „ Moja planeta” M. Jeżowskiej. 

Dzieci siedzą w kole i przesyłają SOS puszczając do siebie kłębek wełny, 

tworząc pajęczynę. Wyjaśnienie co oznacza wysyłać SOS i dlaczego ziemia 

potrzebuje naszej pomocy. 

2. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczycielkę: 

„ Przygoda małej kropli wody” 

Wpadła kropla do strumienia , strumień płynie od niechcenia . 

Do strumienia wpada struga , najpierw jedna ,potem druga . 

I już jako spora rzeczka , strumień dotarł do miasteczka . 

Płynie kropla niezbyt szybko , to za listkiem , to za rybką. 

Aż tu nagle młode pstrągi mówią : -Kryj się ,wodociągi ! 

Naszą kroplę coś chwyciło i wciągnęło z wielką siłą. 

I już kropla płynie rurą , gdzie jest ciemno i ponuro . 

Przerażoną i zemdloną , kroplę w filtrach oczyszczono . 

I po chwili szumi w kranie , w filtrowanym , czystym stanie . 

Z kranu wpadła wprost do pralki , gdzie się prały jakieś halki. 

Prąd po pralce kroplę toczy , mydło kroplę gryzie w oczy . 

Wreszcie bardzo wyczerpana , zaplątała się w falbanach . 

Teraz wisząc koło pieca , tak piecowi się poleca: 

Grzej mnie piecu jak najwięcej żebym miała wolne ręce . 

Gdy się znowu stanę parą to ucieknę jakąś szparą . 

3. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu: 

- W jaki sposób kropla wody trafiła z rzeki do mieszkania ? 

- Jak nazywa się urządzenie , które wciągnęło krople do rury ? 

- Czy woda z rzeki nadaje się bezpośrednio do spożycia ? Co trzeba zrobić z 



taką wodą ? 

- Czy kropla wody była zadowolona z tego , że znalazła się w kranie? 

4.Zabawa ruchowa „Złap krople” 

Jedno dziecko jest „ pompą , które biega po sali i wciąga krople” starając się 

dotknąć jak najwięcej dzieci- „kropelek wody” . Dziecko dotknięte chwyta za 
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rękę „pompę” i biega z nią . Następne dziecko dołącza się do ostatnio złapanej 

kropli – tworzy się wąż , i biegają razem , itd. Zabawa trwa , aż wszystkie 

„krople” zostaną wciągnięte przez „pompę ”i powstanie długi wąż – rurociąg. 

5. Praca plastyczna pt. „Pada deszczyk” 

Malowanie niebieską kredą na białym kartonie kropli deszczu. Przeliczanie 

kropelek, określanie, która jest mniejsza, która większa. 

6. W co może przemienić się woda ?- dzieci wymieniają różne stany skupienia 

wody ( deszcz, grad, śnieg, lód, szron, rosę, mgłę) z jednoczesnym 

prezentowaniem przez nauczyciela obrazków podanych stanów. Następnie 

nauczyciel pokazuje tylko obrazek, dzieci zaś muszą odgadnąć jaki to stan 

skupienia. 

7. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas. 

 

„OD MOTYLA DO MOTYLA” 

Data: 

Grupa wiekowa: 4 latków 

Opracowanie: 

Prowadzenie: 

Cel główny: 

® Dzieci realizują zadania na podstawie poleceń złożonych. 

Cele szczegółowe: 

® wysłuchać i opowiedzieć wiersz 

® zainscenizować tekst wiersza 

® rozwijać wyobraźnię i inwencję twórczą 

® współpracować w grupie 

® sprawdzić swoją spostrzegawczość 

® reagować na podawane informacje 

® rysować po śladzie 

® przeliczać kolejno elementy 

Metody: 

Słowna 

Oglądowa 

Praktycznego działania 
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Pomoce dydaktyczne: 

· wiersz 

· motyle 

· płyta CD 

· wycięte elementy stokrotki 

· klej, ołówek, kredki, patyki 

· magnetofon 

Przebieg zajęć: 

1. Nauczyciel czyta wiersz pt. „Wyścig motyli” 

Ścigają się trzy motyle, 



Każdy szybko leci: 

Jeden żółty, drugi biały 

I niebieski trzeci. 

Żółtego prześcignął biały, 

Niebieski białego, 

Żółty zaś prześcignąć zdołał 

Nawet niebieskiego. 

Lecą, lecą nad kwiatami 

I lecą nad trawą, 

Raz na prawo, raz na lewo, 
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Na lewo i prawo. 

Omówienie treści wiersza ze szczególnym uwzględnieniem na kolor motyli, ich 

ilość oraz zwycięzcę. 

2. Nauczyciel dzieli dzieci na 3 osobowe zespoły. Dzieci przyjmują rolę motyli: 

niebieskiego, białego, żółtego i ścigają się zgodnie z treścią czytanego wiersza. 

3. Rymowanki wierszowe (motyl ) 

Nauczyciel czyta rymowany wiersz, dzieci natomiast rysują kolejne jego etapy: 

Narysuję długi odwłok, przy nim skrzydło niczym obłok. Jeszcze jedno skrzydło 

dam, główkę, czółko i motyla mam. 

4. „Wiosenny taniec motyli” Każde dziecko dostanie jedną część szablonu 

kolorowego motyla. Dzieci w trakcie muzyki wykonują dowolny taniec motyla. 

Na przerwę w muzyce szukają swojej drugiej połowy motyla w tym samym 

kolorze. 

5. Zabawa muzyczna „Orzeszek” 

Grupa klęczy w kole. Każdy trzyma dwa patyki (lub butelki). Rozpoczynając od 

lewej strony uderzamy o podłogę 7 razy i to samo robimy w drugą stronę. 

Powtarzamy dwa razy. Na refren uderzamy dwa razy o podłogę patykami, dwa 

razy patyk o patyk i raz ręce w górę. 

6. Praca plastyczna: Dzieci dostają wycięte elementy stokrotki. Zadanie polega 

na sklejeniu wszystkich części według wzoru przy pomocy nauczyciela. 

Kwiatki oraz motylki każde dziecko przykleja na wspólny plakat. 

7. Podziękowanie za wspólną prac 
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„LECĄ LIŚCIE LECĄ” 

Data: 

Grupa: 3 latków 

Opracowanie: 

Prowadząca: 

Cele 

1. zna wygląd, sposób poruszania się i odżywiania wiewiórki oraz jeża, 

2. wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy, 

3. rozpoznaje dary jesieni, 

4. zachowuje porządek w miejscu zabawy i pracy. 

Metody: 

Słowna: rozmowa 

Oglądowa: pokaz 

Praktycznego działania 

Formy pracy: indywidualni i zbiorowa 

Pomoce: treść opowiadania, obrazki do opowiadania, jesienny materiał 



przyrodniczy: patyczki, liście, kasztany itd., podkład muzyczny, odtwarzacz 

Przebieg: 

1. Posłuchaj opowiadania Przygoda z liścianym stworkiem. Wspólnie z 

nauczycielem dzieci opowiadają o czym było opowiadanie; Oglądają 

obrazki i wybierają najbardziej pasujący do opowiadania. 

2. Zabawa ruchowa pt.„Wiewiórki do dziupli. 

Dzieci swobodnie biegają po sali przy muzyce. Na przerwę w muzyce 

szybko szukają dziupli, w której muszą się ukryć. 

3. „Jesienny jeżyk” - praca wykonana z materiałów naturalnych – wspólne 

wykonanie wystawki. 

4. Zabawy oddechowe: „Dmuchaj na listek”. 

Każde dziecko próbuje dmuchnąć na listek tak, aby poleciał jak najdalej. 

5. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas. 
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