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 W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole przystąpiło do 

ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła”, który powstał celem stworzenia 

sieci placówek, które poprzez współpracę, będą dzielić się pomysłami, jak 

kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.  

 Nasi podopieczny dzielnie współdziałali w realizacji zadań projektu- 

zarówno starszaki jak i przedstawiciele grup najmłodszych w naszej 

społeczności. 



Przedszkolne ekspozycje  

 Wspólnie z paniami grupy kochanych maluszków opracowały gazetki na 

temat ochrony gatunków zagrożonych zwierząt oraz znaczenia ich 

funkcjonowania w środowisku naturalnym. Tematem przewodnim było 

poznanie ekosystemu pszczół- jako gatunek zagrożony, a jednocześnie 

bardzo pożyteczny. To zadanie dzielnie wykonała grupa „Pszczółki” 





Grupa „Misie” z pomocą swoich kochanych Pań przygotowała gazetkę 

ukazującą zagrożenia globalne, na które my mieszkańcy Ziemi mamy 

największy wpływ.  







Warsztaty terenowe 

 Grupa „Muchomorki” wybrała się na wycieczkę przyrodniczą do pobliskiego parku, 

celem poszerzenia wiedzy o gatunkach zwierząt i roślin, które zamieszkują nasze 

najbliższe otoczenie. Jako grupa najstarsza w naszej społeczności przedszkolnej, 

„Muchomorki” podjęły rozważania na temat konieczności ochrony przyrody. 









Baza scenariuszy zajęć 

 Celem poszerzenia bazy wiedzy na temat ekologii grupa „Krasnale” 

opracowała  i przeprowadziła cykl zajęć otwartych pt. „Drzewa – skarbem dla 

ludzi i zwierząt” 



KONSPEKT ZAJĘCIA OTWARTEGO 

 

w ramach realizacji ogólnopolskiego programu "Eko-szkoła" 

  

  

Data: 09.10.2020 r. 

Grupa: "Krasnale”- 5 latki 

Prowadząca: Agnieszka Kowalska 

Temat: „Drzewa – skarbem dla ludzi i zwierząt” 

Treści edukacyjne:  Aktywność poznawcza 

Cel główny: Rozwijanie myślenia                                                                                                                                                                      

Cele szczegółowe: 

1. Rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych,  np.: burzy mózgów.   

2. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

3. Układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń 

4. Słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie 

określonych ruchów).             

Metody: metody i techniki twórczego myślenia: ,,burza mózgów”, rozmowa kierowana, pokaz, metoda zadań 

stawianych dziecku do wykonania 



Konkurs wewnątrzprzedszkony 

 Celem propagowania postaw proekologicznych u naszych podopiecznych 

zorganizowaliśmy konkurs ekologiczny pt. „Ekologiczny przedszkolak”. Regulamin 

konkursu został ukazany za pośrednictwem gazetki przedszkolnej pt. „Przedszkolne 

wieści” oraz droga mailową bezpośrednio na pocztę rodziców. 



Nadesłanych zostało 16 prac konkursowych spośród wszystkich grup 

przedszkolnym.  

Wszystkie prace były zgodnie z tematyką konkursu, wykonane były z wielką 

starannością i pomysłowością.  

Jury przedszkolne uczestnikom wręczyło dyplomy oraz drobne upominki. 



Wzór dyplomu  

dla każdego przedszkolaka 



Prace konkursowe 






























