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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH POSTAWY EKOLOGICZNE
DZIECI

Nasze  działania  proekologiczne  w  Przedszkolu  rozpoczynamy  już  od  początku  roku.  

W Ekolucky priorytet to spędzanie czasu na świeżym powietrzu przez cały rok niezależnie

od pogody. Hartowanie organizmu oraz odpowiedni strój to podstawa, aby dbać o zdrowie! 

We  wrześniu  wspólnie  stworzymy  i   wprowadzimy  Kodeks  Małego  Ekologa  „Każdy

Przedszkolak na przyrodzie się zna i o ekologię dba”.  W październiku Nasze Przedszkolaki

wykonają  spersonalizowane  torby  z  ekologicznego  materiału.  Zachęcimy  dzieci

do korzystania z toreb wielokrotnego użytku i pokażemy, że mogą je wykorzystywać cały

rok. 

W  listopadzie  postaramy  się  o  to,  aby  wprowadzić  na  stałe  do  każdej  sali  owocowo  –

warzywny półmisek,  wypełniony  kawałkami  świeżych,  sezonowych  owoców lub  warzyw

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez dzieci. 

W  grudniu  natomiast  Nasze  Przedszkolaki  spotkają  się  z  leśnikiem,  który  opowie  im

o  zagrożeniach  wynikających  z  istnienia  dzikich  wysypisk  odpadów i  uświadomi  o   ich

szkodliwości dla środowiska przyrodniczego oraz opowie o przygotowaniu zwierząt do zimy.

Grudzień to oczywiście miesiąc wyjątkowy, nie zabraknie w nim wspólnego wykonywania

ekologicznych  ozdób  choinkowych.  Przedszkolaki  zaproszą  do  wspólnej  zabawy
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i kolędowania swoich rodziców. W czasie okresu grzewczego, czyli w miesiącach zimowych

nauczymy się wraz z Naszymi Przedszkolakami, aby zakręcać grzejniki w trakcie wietrzenia

pomieszczeń. Zaprosimy także  do Przedszkola  lekarza,  który opowie nam o konieczności

wizyt kontrolnych oraz o  stosownym ubieraniu się w zależności od temperatury. 

Luty w Przedszkolu Ekolucky upłynie Naszym podopiecznym pod hasłem wykorzystywania

i  wytwarzania  energii  elektrycznej.  Przedszkolaki  dowiedzą  się  skąd  i  jak  pozyskuje  się

energię i czym są jej alternatywne źródła. W marcu zaprojektujemy plakietki nawołujące do

oszczędzania  wody  i  prądu  i  umieścimy  je  w  budynku  Przedszkola  oraz  wręczymy

pracownikom Ekoenergetyka- Polska S.A.

W  kwietniu,  gdy  zagości  u  Nas  pierwsze  wiosenne  słońce,  Przedszkolaki  będą  mogły  

z  powodzeniem  założyć  na  podwórku  wiosenny,  ziołowy  ogródek.  Z  własnymi  ziołami

zdrowe kanapki  i  sałatki  będą  smakowały  jeszcze  lepiej! Maj  w Naszym Przedszkolu  to

miesiąc segregacji odpadów, dlatego też razem z Przedszkolakami wykonamy pojemniki do

segregacji śmieci, które znajdą swoje miejsce w każdej sali przedszkolnej. Dzieci dowiedzą

się, jak prawidłowo korzystać z pojemników.

W czerwcu obchodzony jest  „Światowy Dzień  Ochrony Środowiska Naturalnego”.   Z  tej

okazji zajmiemy się porządkowaniem ogrodu przedszkolnego oraz terenu wokół Przedszkola.

Kształcenie świadomości proekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne trwa

u  Nas  cały  rok,  dlatego  też  z  okazji  Dnia  Ochrony  Środowiska  Naturalnego,  dzieci

z  Przedszkola  Ekolucky  przygotują  program  artystyczny  „Ekologia  w  wierszu,  tańcu

i  piosence”. Zakończenie  roku  szkolnego  to  wyśmienity  czas  na  podsumowanie  wiedzy

o  postawach  proekologicznych  oraz  zdrowym  trybie  życia.  W  trakcie  „Dnia  Rodziny”

w Przedszkolu,  rodzice wraz z dziećmi wezmą udział  w quizie  o ekologii.  Wszyscy mali

ekolodzy otrzymają Dyplomy Wielbiciela Przyrody 
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