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1. WYMAGANIE 

 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Realizacja cyklu projektów o tematyce ekologicznej współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w 
Lublinie 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 
1. Projekt „Ścieżkami przyrody” powstał w celu zbliżenia dziecka do świata przyrody oraz rozwijania 
poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Celem było także 
kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą oraz nabywanie przez dzieci 
opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt 
2. Projekt „Bliżej przyrody” powstał w celu budowania więzi emocjonalnej między dziećmi a przyrodą, 
przybliżenia dzieciom otaczającej ich przyrody i praw nią rządzących. 
 3. Projekt „Jesteśmy częścią przyrody” powstał by kształtować u dzieci świadomość ekologiczną i 
opiekuńczą postawę wobec przyrody już od najmłodszych lat. W projekcie przewidziano także 



uświadomienie konieczności dbania o swój prawidłowy rozwój poprzez kształtowanie właściwych 
nawyków żywieniowych, ponieważ sami też jesteśmy częścią przyrody. 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
Realizowany w przedszkolu cyklu projektów o tematyce ekologicznej współfinansowanych ze środków 
WFOŚiGW w Lublinie jest częścią projektu gminnego „Edukacja ekologiczna w Gminie Niemce”. Każdego 
roku realizowany projekt jest wzbogacony o nowe treści dotyczące różnych aspektów ochrony 
środowiska. 
1. Podczas realizacji projektu „Ścieżkami przyrody” dzieci w sposób aktywny, spontaniczny 
wielozmysłowo poprzez – wzrok, słuch, węch i dotyk poznawały przyrodę. Dzieci w trakcie różnorodnej 
działalności pogłębiły swoją wiedzę na temat roślin leczniczych, roślin chronionych, roślin i zwierząt 
żyjących w środowisku wodnym. Zakupiony program komputerowy „Maluch poznaje przyrodę”, plansze, 
literatura przybliżyły i wprowadziły dzieci w tematykę ekologiczno-przyrodniczą. Dzieci wspólnie z 
nauczycielką założyły hodowlę popularnych ziół w donicach. Przeprowadzały różne eksperymenty - jakie 
znaczenie dla rozwoju rośliny ma brak światła, brak wody, czy jej nadmiar.  Po wyhodowaniu w donicach 
okazałych sadzonek kwiatów dzieci przygotowały pas ziemi wzdłuż chodnika prowadzącego do 
przedszkola, donice stojące przy wejściu do przedszkola. Pomagały w spulchnianiu ziemi, wysadzały 
zakupione i wyhodowane przez siebie rośliny do przygotowanych dołków. Dzieci systematycznie 
pielęgnowały rośliny, podlewały je, usuwały uszkodzone części roślin i podziwiały efekty swojej pracy. 
Systematycznie obserwowały także przy pomocy lup rozwój wysadzonych roślin, życie mieszkańców 
rabatki, ich wygląd. W czasie wycieczki do Ogrodu Botanicznego wykonano zdjęcia pięknych okazów 
roślin. Wykonano z nich album roślin, który służy przypominaniu zdobytych wiadomości.  
2. W ramach projektu „Bliżej przyrody” na terenie ogrodu przedszkolnego zawieszone zostały karmniki, 
do których systematycznie dzieci dosypywały pokarm. Przedszkolaki obserwowały ptaki przylatujące do 
karmników. W przedszkolu zorganizowano również akcję zbierania żywności dla zwierząt leśnych, w którą 
aktywnie włączyły się wszystkie przedszkolaki. Zorganizowane zostało spotkanie z leśniczym z 
Nadleśnictwa Lubartów. Opowiedział on o swojej pracy w środowisku leśnym, jak również o gatunkach 
zwierząt żyjących w okolicznych lasach. Leśniczy wspólnie z dziećmi ustalił, jakie warunki potrzebne są, 
aby zwierzęta i ptaki mogły przetrwać trudny zimowy czas. Dzieci przekazały leśniczemu zgromadzoną 
żywność podczas zbiórki. 
Dzieci uczestniczyły w zabawach badawczych obrazujących stany skupienia wody w przyrodzie.  
Przeprowadzały eksperymenty dotyczące rozpuszczalności różnych ciał w wodzie oraz badały, które 
przedmioty toną lub pływają. W przedszkolu zorganizowano „Zielony dzień”. Wszystkie przedszkolaki 
przyszły ubrane na zielono, by uczestniczyć w tańcach i zabawach integracyjnych. Zamiast tradycyjnego 
topienia Marzanny dzieci poznały nowy sposób ekologicznego witania wiosny. 
Przedszkolaki zapoznały się z ideą akcji „Drzewko za makulaturę”, organizowaną przez dziennik regionalny 
„Kurier Lubelski” oraz Dyrekcję Lasów Państwowych, oraz wzięły w niej aktywny udział. Zorganizowana 
została zbiórka makulatury na terenie przedszkola. Temat ochrony przyrody i znaczenia zieleni dla życia, 
dzieci utrwaliły poprzez wycieczkę do lasu. Zgromadziły materiał przyrodniczy przeznaczony do 
obserwacji przy pomocy zakupionych lup i pojemników. W ramach podsumowania zdobytych wiadomości 
i umiejętności o tematyce przyrodniczej zorganizowany był konkurs przyrodniczy pt. „Przyroda blisko 
nas”. Wyróżnione prace zostały wyeksponowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach. Ponadto w 
każdej z grup na terenie przedszkola został przeprowadzony quiz na temat wiedzy o środowisku 
przyrodniczym i ekologii.  
3. Realizację działania zaplanowanego w projekcie „Jesteśmy częścią przyrody”, mającego na celu dbałość 
o własne zdrowie rozpoczęło „Święto Marchewki”. Podczas święta dzieci wspólnie bawiąc się poznały 
znaczenie warzyw dla zdrowia. Po wspólnych tańcach i zabawach przy muzyce dzieci posilały się surówką i 
sokiem marchewkowym. Na terenie przedszkola zostało zorganizowane również spotkanie z dietetykiem, 
który przeprowadził z przedszkolakami pogawędkę na temat potrzeby wybierania zdrowych produktów 
spożywczych, potrzebnych do tego, by rozwój dzieci mógł przebiegać prawidłowo. Zorganizowano 



również spotkanie dietetyka z pracownikami przedszkola i rodzicami dzieci. W celu wdrożenia nabytej 
przez dzieci wiedzy, dzieci samodzielnie wykonały smaczne i zdrowe przekąski: sałatki wielowarzywne, 
sałatki i soki owocowe, kanapki z pieczywa pełnoziarnistego z dodatkiem nowalijek, które po 
przygotowaniu przedszkolaki ze smakiem skonsumowały. Na bazie tego działania za pomocą 
różnorodnych technik plastycznych stworzyły przedszkolną książka kucharska, zawierającą przepisy na 
najsmaczniejsze, zdrowe dania. Dzieci grając w gry: „Piramida żywienia”, „Gotujemy zupę”, „Sortujemy 
śmieci” pogłębiały zdobytą wiedzę na temat ekologii i dobrych nawyków żywieniowych. Dzieci nauczyły 
się segregować odpady. W każdej sali udostępniony został oddzielny kosz na papier, do którego dzieci 
wrzucały papierowe śmieci. Kontynuacją podjętych działań była wycieczka do Zakładu Odzysku i 
Recyklingu KOM-EKO w Lublinie. Podczas wycieczki dzieci poznały kolejne etapy segregowania odpadów, 
miały okazję zobaczyć jak przebiega proces odzyskiwania surowców i co nowego można wyprodukować z 
przetworzonych odpadów. Podsumowaniem działań było zorganizowanie rodzinnego przeglądu 
plastycznego pt. „Recykling – ze starego nowe”.  
Podsumowaniem działań było zaprezentowanie przez dzieci, w ramach odbywającego się w przedszkolu 
IV Przeglądu Małych Form Teatralnych przedstawień o tematyce ekologicznej pt. „Ochrona przyrody” 
oraz „Planeta, na której mieszkam”. Spektakle podziwiały inne przedszkolaki oraz rodzice dzieci. 

 

 

5. EFEKTY 

Dzieci poznały warunki konieczne do wzrostu roślin, uzmysłowiły sobie bogactwo otaczającego świata 
roślin i zwierząt, poznały właściwości i przeznaczenie popularnych ziół.  Miały możliwość kształtowania 
ekologicznego stylu życia, zwłaszcza w zakresie przestrzegania zachowań kulturalnych w odniesieniu do 
środowiska naturalnego, praktycznego zdobywania wiedzy z działu edukacji przyrodniczej w czasie 
pobytu w przedszkolu. Dzieci otrzymały możliwość odczuwania radości, jaki daje kontakt z przyrodą. 
Realizacja projektu dała wszystkim dzieciom ogromne możliwości zaistnienia, każdemu dziecku na swój 
sposób, pozwoliła na rozwijanie wrażliwości, uczuciowości, emocjonalnego związku z przyrodą. 
Bezpośredni kontakt z przyrodą stanowił wielokrotnie inspirację do dalszych działań dzieci w przedszkolu. 
Poprzez praktyczne działania dzieci zdobyły wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologicznej, 
zdrowego stylu życia, ochrony i poszanowania przyrody. Pogłębiły swoją wiedzę na temat zagrożeń, na 
jakie narażone są zwierzęta oraz sposobów niesienia pomocy w przetrwaniu zimy, znaczenia wody w 
życiu człowieka, jak również konieczności oszczędnego gospodarowania nią. Dzieci uświadomiły sobie, że 
woda może być zanieczyszczona oraz jak ważne są filtry w utrzymaniu czystości wód. Miały możliwość 
zapoznania się z pojęciami: segregacja i recykling. Uświadomiły sobie jak ważna dla nas i życia na Ziemi 
jest ekologiczna postawa człowieka. Poznały także potrzeby żywieniowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
konsekwencje niewłaściwego postępowania w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych. 
Realizacja projektów przyniosła społeczności przedszkolnej wielorakie korzyści, w sferze organizacyjnej 
(zakup nowych pomocy materiałów i sprzętu ze środków WFOŚiGW w Lublinie), współpracy z lokalnym 
środowiskiem, rodzicami i instytucjami (wizyty Leśniczego, Dietetyka, wycieczka do KOM-EKO, Ogrodu 
Botanicznego). Dzięki realizacji projektu udało się zintegrować całą społeczność przedszkolną oraz 
kształtować w nich właściwe nawyki i postawy.  
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
Realizacja projektów wymaga zaangażowania rodziców, całej społeczności przedszkolnej. Nie mogą być to 
działania incydentalne. Skuteczne osiągnięcie założonych celów zależy od systematyczności i ciągłości 
działań. Ważnym ogniwem w realizacji projektów są rodzice. Ważnym zadaniem jest, pozyskanie ich 
przychylność i zrozumienie celów realizowanego projektu, a także by chcieli rozpoczęte w przedszkolu 
działania kontynuować w domu. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na przekazanie rodzicom 



informacji na temat celów i zadań realizowanych w ramach projektów. 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
Informacje na temat realizowanych projektów umieszczone zostały na stronie internetowej przedszkola 
www.przedszkole.niemce.pl oraz w kwartalniku wydawanym przez przedszkole „Wesołe przedszkole” 
 

 

 

 


