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Innowacja pedagogiczna  

„Z ekologią za pan brat” 

 

AUTORZY INNOWACJI: Anna Kula, Agata Jastrzębska, Edyta Wójtowicz   

 

ADRESAT INNOWACJI: Dzieci czteroletnie i pięcioletnie z grupy „Żabki” oraz 

„Leśne Skrzaty”. 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI: Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy 

dzieci na temat edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz najbliższego otoczenia. 

 

Czas trwania IX. 2020 r. – VI.2021 r. 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: Program, który prezentujemy ma 

kształtować wśród dzieci poprawną postawę ekologiczną, która będzie 

charakteryzowała się ciekawością świata, poczuciem ogromnej 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. 

 

CELE GŁÓWNE: 

- stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu przyrody, budzenie zainteresowania 

nią i ukierunkowania wiadomości dzieci na wartości ekologiczne, 

- kształcenie wrażliwości na otaczające środowisko przyrodnicze, 

- kształcenie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin, mądrego, 

umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, podkreślenie konieczności ochrony 

przyrody i nie niszczenie jej bogactw. 

 

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, 
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- 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 źródeł i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym, 

- aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez czynne obserwacje, 

opisywanie porównawcze obiektów, badanie i 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, 

- 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. 

 

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA PO PROGRAMIE: Opracowany program pomoże nam: 

 zapewnić dzieciom możliwość obcowania z przyrodą w ciągu całego roku; 

nauczyć szacunku dla wszelkich przejawów życia w przyrodzie, wskazywać 

wzajemne zależności między światem roślin, zwierząt i środowiskiem, ich rolę w 

życiu człowieka; 

 przyzwyczaić dzieci do chronienia przyrody dostępnymi im sposobami, np. 

segregowanie odpadów, oszczędne gospodarowanie materiałami przyrodniczymi, 

oszczędzanie wody, wrzucanie śmieci do pojemników i do przestrzegania zakazów 

niszczenia przyrody, np. zakaz deptania trawników, niepotrzebnego zrywania roślin, 

owoców, grzybów; 

 wdrożyć dzieci do czynnego uczestnictwa w tworzeniu pięknego i bogatego 

środowiska przyrodniczego w budynku i w ogrodzie przedszkolnym,  

 nauczyć wychowanków, jak przeciwstawiać się bezmyślnemu niszczeniu przyrody 

oraz wszelkim przejawom okrucieństwa w stosunku do niej; 
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  nauczyć, jak oszczędnie gospodarować zasobami i materiałami przyrodniczymi; 

 współdziałać czynnie z Gminą Sitkówka – Nowiny. 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI: 

 ukształtowanie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin, 

 rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności obserwowania różnych 

zjawisk przyrodniczych, 

 uwrażliwienie na problemy dewastacji środowiska naturalnego, 

 rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, 

 przyswojenie zasad ochrony środowiska i stosowanie ich w życiu codziennym, 

 rozwinięcie poczucia troski i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 

 

ZADANIA EDUKACJYJNE W OBRĘBIE OBSZARU EDUKACJI PRZYRODNICZO 

– EKOLOGICZNEJ 

1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

2. Ukazanie piękna przyrody, która nas otacza. 

3. Ukazanie bogactwa przyrody ożywionej i nieożywionej. 

4. Uświadamianie dzieciom różnorodności fauny i flory w świecie przyrody, 

występujących w nim współzależności. 

5. Dostrzeganie, odkrywanie, odbieranie i przeżywanie wrażeń estetycznych w kontakcie 

z przyrodą. 

6. Rozumienie znaczenia czterech  czynników: słońce, powietrze, ziemia, woda dla życia 

organizmów na naszej planecie. 

7. Dostrzeganie przez dziecko czynników sprzyjających i zagrażających rozwojowi 

przyrody. 

8. Budzenie świadomości ekologicznych dziecka. 

9. Nabieranie  świadomości życia w złożonym ekosystemie. 

10. Ukazanie więzi i współzależności między człowiekiem a przyrodą. 

11. Wywołanie gotowości do ochrony otaczającej nas przyrody, która staje w obliczu 

zagrożenia wynikającego z działalności człowieka. 

12. Poznanie skutków niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi. 
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PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ 

 

1. Nawiązanie współpracy z wydziałem środowiska Gminy Sitkówka – Nowiny. 

2. Powitanie jesieni – dzień czerwony  w grupie – zabawy ruchowe z wykorzystaniem 

materiału naturalnego (22.09.2020). 

3. Dzień marchewki (8.10.2020 r.) – zapoznanie z wartościami odżywczymi warzyw. 

4. Światowy Dzień Mycia Rąk (15.10.2020 r.) – utrwalanie zasad podstawowej higieny 

oraz świadomego używania wody.  

5. Dzień Jeża (9.11.2020 r.) – ustalanie pożyteczności tych zwierząt.  

6. Pierwszy dzień zimy (21.12.2020 r.) – dzień niebieski. 

7. Dzień Śniegu (21.01.2021 r.) – rozbudzanie aktywnych form wypoczynku na łonie 

natury, wielozmysłowe poznawanie pór roku.  

8. Pomagamy ptakom przetrwać zimę. 

9. Witamy wiosnę (22.03.2021 r.) – dzień zielony – ustalanie cykliczności pór roku, 

następstwa czasu. 

10. Dzień Lasu (19.03.2021 r.) – quiz grupowy na temat drzew i ich roli w środowisku 

naturalnym. 

11. Dzień Wody (22.03.2021 r.) – zabawy badawcze z wodą; poznawanie właściwości 

wody i jej roli w życiu człowieka; rozpuszczanie różnych substancji w wodzie, 

barwienie wody, parowanie i skraplanie, „Co pływa, co tonie”, krystalizacja soli, 

cukru, obserwowanie pływania i tonięcia ciał (doświadczenia z plasteliną: forma 

płaska i kulista; zabawy w ogrodzie: pojemniki z wodą i łódki wykonane techniką 

origami). 

12. Dzień Ziemi (22.04.2021 r.) – sprzątanie najbliższej okolicy przedszkola. 

13. Zakładanie mini – ogródków warzywnych – przypomnienie potrzeby zdrowego życia 

(04.2021 r.). 

14. Dzień Niezapominajki (15.05.2021 r.) – tworzenie kodeksu małego ekologa. 

15. Dzień Ochrony Środowiska (5.06.2021 r.) – utrwalanie właściwych postaw dzieci 

wobec najbliższego środowiska przyrodniczego.  

16. Dzień Wiatru (15.06.2021 r.) – zwracanie uwagi na odnawialne źródła energii; 

zabawy badawcze z wiatrem. 

17. Pierwszy dzień lata (21.06.2021).  
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18. Zabawy badawcze z powietrzem „Gdzie jest powietrze? – zabawy z  wykorzystaniem 

balonów, butelek, rurek po napojach, foliowych woreczków; poznawanie właściwości 

powierza na podstawie doświadczeń i obserwacji. 

19. Dołączenie do Ogólnopolskiego  Projektu Edukacyjnego „Wyzwania Teodora”, gdzie 

jednym z zadań jest uzyskanie sprawności przyjaciela przyrody. 

20. Zwracanie uwagi na gatunki roślin i zwierząt chronionych.  

21. Odpady stałe zagrożenie dla środowiska – rozpropagowywanie wiedzy na temat 

selektywnej zbiórki surowców wtórnych,  pogadanki na temat wykorzystywania 

surowców wtórnych, segregacja, recykling, zbiórka surowców wtórnych, zbiórka 

baterii małogabarytowych, wyrabianie nawyków segregacji odpadów. 

22. Wykonanie zabawek z surowców wtórnych (w grupie) – wprowadzanie pojęcia 

recykling.  

23. Spacery po najbliższej okolicy – zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w 

przyrodzie w zależności od pory roku, w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji, 

obserwowanie zmian w przyrodzie w związku ze zbliżającą się zimą, występujących 

zjawisk atmosferycznych; mgła, padający deszcz, obniżająca się temperatura, 

skracająca się długość dnia, obserwacja ptaków.  

24. Poznanie kalendarza pogody – zwracanie uwagi dzieci na cykliczność pór roku, 

pogody, zjawiska atmosferyczne typowe dla określonych pór roku. 

25. Konkurs fotograficzny „Woda w przyrodzie” – uwrażliwianie na piękno przyrody; 

zaangażowanie rodziców w życie przedszkola. 

26. Wymiany   międzygrupowe – projekt „Drzewa w naszym otoczeniu” – zaznajamianie 

dzieci z gatunkami drzew najbliższej okolicy; dzielenie się własnymi pomysłami z 

innymi. 

27. Wszelkie wycieczki związane z ekologią oraz prelekcje ciekawych osób będą 

uzależnione od dalszych wytycznych GIS w sprawie COVID – 19. 

 

 


