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„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli
kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”
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Wstęp
Potrzeba napisania tego programu zrodziła się w dobie koronawirusa - choroby, która
sparaliżowała cały świat na kilka miesięcy. Świat zwolnił. Ludzie skupili się na zachowaniu
zdrowia i przewartościowali swoje życie, często szukając bezpiecznego azylu na łonie
przyrody. Przyrody, która jest w coraz większym stopniu zanieczyszczona. Może za kilka lat
zostanie zdewastowana do tego stopnia, że nie będzie już dla nas bezpiecznym domem? Ile
współczesnych chorób wynika z egzystowania w zanieczyszczonym środowisku? Oddychania
zanieczyszczonym powietrzem? Spożywania chemicznej, przetworzonej, skażonej żywności?
Jak daleko zaszliśmy, chcąc sobie podporządkować Ziemię, zamiast rozejrzeć
się
i skorzystać, z tego, co daje nam natura? Jak wiele odpowiedzi na nasze potrzeby może nam
dać? Jeżeli zechcemy ją poznać. Jeżeli pójdziemy na kompromis i damy od siebie trochę
wysiłku. Nieco mniej wygodnie będzie nam się żyło bez plastikowych torebek, kolorowych
opakowań, sztućców, bez kolejnych, niepotrzebnych gadżetów, kosmetyków i ubrań. Trochę
więcej czasu przyjdzie nam spędzić przy sklepowej półce zastanawiając się nad swoimi
wyborami. To jednak cena, którą warto ponieść, by nam i przyszłym pokoleniom żyło sie
lepiej.
Według pani profesor Edyty Wolter – zajmującej się badaniami nad edukacją ekologiczną na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie „edukacja ekologiczna
(środowiskowa) jest wyzwaniem dla pedagogów w redukowaniu antynomii natury i kultury,
kształtowaniu zdrowej populacji ludzkiej jako integralnej części środowiska przyrody;
wychowywaniu do zdrowej samorealizacji w środowisku społeczno-przyrodniczym”1
Prezes amerykańskiej organizacji Children and Nature Network – Richard Louv powołując
się na liczne badania naukowe dowodzi w swojej książce „Ostatnie dziecko lasu” 2, że
wskutek coraz bardziej powszechnej alienacji dzieci od środowiska przyrodniczego,
występuje u nich skrajnie podwyższona zapadalność na choroby bakteryjno-wirusowe. Ponad
to, odnotowano również trudności z koncentracją, problemy emocjonalne a także deficyty w
sferze wielozmysłowego poznania świata. W obliczu takich zjawisk kulturowych jak
zdefiniowany przez Louv’a deficyt natury (nature deficyt disorder), konieczny jest powrót
dziecka do środowiska naturalnego dla jego dobra i zdrowia.
Konieczność współistnienia dziecka z naturą nie jest w pedagogice niczym nowym.
Nawiązywała do niej już w XX w. Maria Montessori zauważając, że „kiedy dzieci mają
bezpośredni kontakt z przyrodą, wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła”3. Podkreślała, że
„jak dla rozwoju fizycznego niezbędne jest umożliwienie dziecku kontaktu z życiodajnymi
siłami natury, tak też dla jego rozwoju psychicznego potrzebny jest kontakt duszy ze
wszelkim stworzeniem. W ten sposób może ono gromadzić skarb bezpośrednio poprzez
badanie sił natury.”4 Moc dana od natury była dla niej skarbem. Poprzez wychowanie
kosmiczne chciała ukazać dzieciom wszechświat jako jedną spójną całość, w której każdy
element ma swoją istotną rolę i zadanie do spełnienia.
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Ujęcie holistyczne w pedagogice prezentował również Rudolf Steiner, który mawiał, że
„człowiek jest podmiotem ciała, psychiki i ducha, żyjącym w nierozerwalnym związku ze
środowiskiem społecznym i ekologicznym. Wchodząc w interakcje z tym środowiskiem
zdobywa swoją tożsamość”. Mottem tym posługiwali się również przedstawiciele pedagogiki
Gestalt m.in. Hilarion Petzold.
Ideę jedności wszechświata propagował także Friedrich Wilhelm Froebel, który założył
pierwsze przedszkola w Niemczech – „ogródki dziecięce” – gdzie na pierwszym miejscu
stawiano zabawę i uwzględniano naturalną potrzebę kontaktu z przyrodą. W myśl teorii
Henryka Pestalozziego, którym Froebel był zainspirowany, podkreślał on, że aby zapewnić
dziecku pełne wykształcenie, należy angażować równocześnie siły głowy, rąk i serca. 5

Koncepcja programu
Program „Zdrowi z natury” ma na celu rozwój dziecka we wszystkich czterech
płaszczyznach – poznawczej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. Ciekawe tematy,
estetyczne ilustracje, wartościowe filmy edukacyjne oraz bezpośredni kontakt z przyrodą i
działania warsztatowe umożliwią dziecku rozwój w sferze poznawczej. Kontakty z
ciekawymi ludźmi, współpraca ze środowiskiem lokalnym, wspólna działalność na rzecz
zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie odpowiedzialności zbiorowej za stan
środowiska naturalnego to rozwój społeczny. Tematy związane z zanieczyszczonym
środowiskiem zawsze budzą u dzieci silne emocje. Są wśród nich: niepokój, strach,
obrzydzenie, smutek, współczucie, poczucie winy ale też radość i satysfakcja podczas
osiągania celów, które mogą ten proces powstrzymać oraz przyjemność przebywania na łonie
natury. Nauczyciel towarzyszy dziecku podczas przeżywania tych emocji i uczy ich
akceptacji oraz radzenia sobie z nimi. Zabawy na świeżym powietrzu, codzienna aktywność
ruchowa oraz udział w imprezach sportowych to najlepsza droga do kształtowania nawyków
prozdrowotnych. Natomiast kontakt z materiałem przyrodniczym i działalność warsztatowa
przyczynią się do rozwoju sprawności manualnej.
Realizacja programu angażuje wszystkie zmysły. Dzieci mogą smakować owoców,
warzyw, ziół, zdrowej żywności i miodu. Chłoną zapach lasu, łąki, kwiatów, ziół podczas
spacerów, wycieczek i warsztatów. Dotykają w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
uczestniczą w zabawach z materiałem przyrodniczym, ich ręce tworzą różnorodne przedmioty
na warsztatach. Oglądają przyrodę w sposób bezpośredni a także za pośrednictwem różnego
rodzaju wysokiej jakości materiałów dydaktycznych. Słuchają szumu drzew na wietrze,
szemrzącego strumyka, odgłosów ptaków i zwierząt.
Niezwykle ważna jest tu osoba nauczyciela, który dobierze wartościowe pomoce dydaktyczne
oraz umożliwi dzieciom aktywne obcowanie z przyrodą.
Program umożliwia rozwój kompetencji kluczowych. W przypadku nauki i techniki,
niezbędna wiedza obejmuje główne zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe,
zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy techniczne, a także rozumienie wpływu
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nauki i technologii na świat przyrody. Umiejętności w zakresie kompetencji obywatelskich
obejmują zdolność do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi, w działania
publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów
stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami. Inicjatywność i przedsiębiorczość
będzie dzieciom towarzyszyła podczas warsztatów, akcji społecznych, konkursów i
kiermaszu.
W programie tym kluczowe jest, by zacząć od poznania najbliższego środowiska. Coraz
bardziej uderzający staje się fakt, że zarówno dzieci, jak i dorośli, znają florę i faunę
egzotycznych krajów, do których wielu z nich nigdy nie dotrze, a nie potrafią rozróżnić
gatunków, które żyją tuż obok nas takich jak sarna czy jeleń. Nie potrafimy rozpoznać, który
z owadów zamieszkujących nasze ogrody to nasz wróg, a który sprzymierzeniec. Nie
potrafimy korzystać z naturalnych sposobów zapobiegania szkodnikom i chorobom naszych
roślin bezmyślnie trując pożyteczne rośliny i zwierzęta, zanieczyszczając glebę i tym samym
szkodząc sobie różnorodnymi środkami chemicznymi. Warto nauczyć dzieci szacunku do
otaczającej nas przyrody, dążenia do zachowania bioróżnorodności, wrócić do wiedzy
przekazywanej z pokolenia na pokolenie, zainteresować dzieci, roślinami w ich otoczeniu,
które mogą być bardzo użyteczne w codziennym życiu.
Kolejnym ważnym aspektem jest kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Zwracanie uwagi
na wartościowe i ekologiczne produkty żywnościowe. Stworzenie bazy okolicznych rolników,
producentów zdrowej żywności, pszczelarzy i rzemieślników – często naszych sąsiadów,
o których działalności nawet nie wiemy. Istotne również jest kształtowanie nawyków
higienicznych, niezbędnych dla naszego zdrowia.
Trzecim ogromnym filarem postawy proekologicznej i prozdrowotnej jest zapobieganie
zanieczyszczeniom środowiska. Używanie ekologicznych produktów, recykling, upcykling,
promowanie idei less waste oraz świadomej konsumpcji dóbr i oszczędne ich
wykorzystywanie.
Program ten skierowany jest nie tylko do dzieci, ale także do rodziców, których warto
zachęcić do udziału w różnych akcjach o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym.
Istotna jest również ich edukacja poprzez systematyczne uzupełnianie gazetki dla rodziców,
ulotki informacyjne oraz informacje umieszczane na stronie internetowej, aby wiedza
przekazana dzieciom, mogła mieć kontynuacje i zostać zastosowana w praktyce także poza
przedszkolem.

ADRESAT PROGRAMU: dzieci z wszystkich grup wiekowych uczęszczające do
Przedszkola Publicznego w Mesznej i ich rodzice.
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2020/21

CEL OGÓLNY PROGRAMU:
Wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych
i proekologicznych, budowanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego oraz zapobieganie
degradacji środowiska naturalnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Rozwój fizyczny:






Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej;
Uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
oraz imprezach sportowych;
Udział w zabawach konstrukcyjnych z materiałem przyrodniczym;
Kształtowanie nawyków higienicznych;
Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo warsztatach

Rozwój emocjonalny:




Kształtowanie własnej wartości i przydatności dla środowiska.
Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji
estetycznej.
Kształtowanie opiekuńczego stosunku dla zwierząt

Rozwój społeczny:





Dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska naturalnego;
Rozbudzanie świadomości ekologicznej i włączanie się do działań proekologicznych;
Uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji
środowiska;
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;

Rozwój poznawczy:









Poznawanie flory i fauny różnych ekosystemów przyrodniczych;
Zapoznawanie z zależnościami występującymi w przyrodzie;
Kształtowanie spostrzegawczości oraz umiejętności obserwowania obiektów i zjawisk
przyrody;
Poznawanie zjawisk atmosferycznych i charakterystycznych cech pór roku;
Uświadomienie związku między sposobem żywienia i higieną a zdrowiem;
Dostrzeganie potrzeby segregowania i powtórnego wykorzystania odpadów;
Poznawanie zawodów związanych z ochroną środowiska i zdrowia;
Racjonalne korzystanie z dóbr przyrody.

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE:
1. Jesień w lesie.
2. Jesień w sadzie i ogrodzie.
3. Co robią zwierzęta jesienią?
4. Co z czego otrzymujemy?
5. Jesień z deszczem – woda.
6. Mój dom.
7. Dbamy o swoje zdrowie.
8. Idzie zima.
9. Co robią zwierzęta zimą?
10. Less waste czyli mniej śmieci.
11. Zwierzęta naszych pól i lasów.
12. Wiosenne przebudzenia i powroty.
13. Wiosna na wsi.
14. Dbamy o Ziemię.
15. Łąka w maju.

Pedagogizacja rodziców – plakaty, ulotki, informacje na stronie internetowej:
1. Na czym polega idea less waste.
2. 100 rzeczy, które możesz zrobić dla dobra przyrody.
3. Zamienniki produktów jednorazowych.
4. Zdrowsze zamienniki cukru.
5. Ekologia w ogrodzie.
6. Naturalne sprzątanie.
7. Kosmetyki naturalne.
8. Śmieci – co dalej?

TREŚCI PROGRAMOWE:
Treści edukacyjne nauczyciel dostosowuje indywidualnie do potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci w poszczególnych grupach wiekowych podejmując zintegrowane
działania wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci,
z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Program obejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w formie akcji wymiany książek,
zbiórek makulatury i nakrętek. Dzieci będą miały okazję spotkać się z ciekawymi ludźmi,
którzy podzielą się z nimi swoją pasją i wiedzą na temat: zdrowia i higieny, gospodarstwa
rolnego, pszczelarstwa oraz życia roślin i zwierząt.
W ramach realizacji programu dzieci starsze udadzą się na wycieczkę do gospodarstwa
rolnego. Planuje się także możliwie jak najczęstszy pobyt na świeżym powietrzu oraz
prowadzenie zajęć „w naturze”.
Realizacja programu uwzględnia działania warsztatowe dostosowane do poszczególnych
grup wiekowych. Przewiduje się dwa rodzaje działalności: Warsztaty ceramiczne – na których
dzieci będą wykonywać naczynia użytkowe a także Warsztaty ekologiczne dostosowane do
realizowanych treści.
Na zakończenie programu przewidywany jest kiermasz we współpracy z Radą Rodziców, na
którym można będzie nabyć produkty ekologiczne od okolicznych twórców, rolników
i pszczelarzy oraz wytwory warsztatowe dzieci.

TREŚCI EDUKACYJNE

TREŚCI PROGRAMOWE I PODEJMOWANE
DZIAŁANIA

OBSZAR
TEMATYCZNY
1. Jesień w lesie.






nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych;
rozpoznawanie drzew po liściach i owocach;
poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona);
poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i
niejadalnych
 obserwacja zmian w przyrodzie;
 rozpoznawanie charakterystycznych cech jesieni
 uczestniczenie w wycieczkach, spacerach, wyjściach do ogrodu
przedszkolnego pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać
się z wybranymi środowiskami;
 ubieranie się adekwatnie do warunków atmosferycznych
 oglądanie zdjęć i filmów przedstawiających leśną faunę;
 gromadzenie owoców i liści drzew w kąciku przyrody;

 spotkanie z przedstawicielem Pracowni Edukacji Żywej;
 poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i
badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu;
 budowanie z różnego materiału, w tym z tworzywa
przyrodniczego i surowców wtórnych.
 warsztaty ceramiczne – „Mydelniczka liść”
2. Jesień w sadzie i  poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew
ogrodzie.
owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po
smaku
 wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych
formach działalności, w tym działalności technicznej
 poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie,
suszenie, pasteryzowanie)
 wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich
przedstawicieli
 rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw,
wskazywanie ich jadalnych części
 rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.:
patisona, bakłażana, kabaczka
 nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty,
soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz
wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i
zwierząt
 założenie hodowli doniczkowej z odpadowej części warzyw i
owoców np. pietruszka, seler, imbir, ananas.
 zwrócenie uwagi na możliwość kompostowania odpadów
spożywczych, oglądanie kompostownika w ogrodzie
przedszkolnym.
 stworzenie plakatu dla rodziców na temat kompostowania
odpadów biodegradowalnych.
 zachęcanie dzieci do jedzenia warzyw i owoców podczas posiłków
w przedszkolu.
 warsztaty ekologiczne – „Wielorazowe woreczki na warzywa i
owoce”
 nazywanie wybranych zwierząt
3. Co robią
zwierzęta jesienią?  oglądanie różnego rodzaju albumów i książek o zwierzętach
 poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do
zimy
 zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą
się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie
masy ciała
 spotkanie z leśniczym
 zabawy z użyciem makiety lasu i figurek przedstawiających
zwierzęta leśne.

 udział w warsztatach przyrodniczych „Zwierzęta leśne i ich tropy”

4. Co z czego
otrzymujemy?

5. Jesień z
deszczem – woda.

6. Mój dom.

7. Dbamy o swoje
zdrowie.

 poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z
wykorzystaniem filmu, internetu
 poznawanie produktów odzwierzęcych
 zwrócenie uwagi na zależność człowieka od zwierząt
 spotkanie z przedstawicielką Gospodarstwa Rolnego z Wilkowic
 stworzenie Mapy Ekotwórców - okolicznych rolników,
pszczelarzy, rzemieślników, u których można kupić wybrane
towary.
 warsztaty ekologiczne – „Woskowijki”
 dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną
jesienią
 zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków
atmosferycznych
 zabawy badawcze z wodą
 poznawanie właściwości fizycznych wody
 poznanie roli wody w życiu roślin, zwierząt i ludzi
 poznawanie źródeł zanieczyszczenia wody i sposobów jego
zapobiegania
 oszczędzanie wody
 umieszczenie plakatów zachęcających do oszczędzania wody w
łazienkach
 dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu
pracy ludziom
 uwrażliwianie na potrzebę oszczędzania prądu
 poznanie sposobów ograniczania środków chemicznych w
gospodarstwie domowym
 warsztaty ekologiczne –„Eko mydełka”









uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie
zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia
poznanie produktów szkodzących zdrowiu
uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej
poznanie związku między sposobem żywienia, a zdrowiem
kształtowanie nawyków higienicznych
wizyta w gabinecie stomatologicznym
ogłoszenie konkursu dla dzieci i rodziców „Najlepszy przepis na
zdrowe słodycze” - stworzenie wspólnej książki kucharskiej
 przygotowanie plakatu dla rodziców „Zdrowsze zamienniki cukru”
 przygotowanie ulotki dla rodziców na temat naturalnych
kosmetyków oraz możliwości rezygnacji z opakowań
plastikowych
 warsztaty ekologiczne – „Zdrowa pasta do zębów”

8. Idzie zima.

 dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą
 ubieranie się adekwatnie do warunków atmosferycznych
 rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych
 rozpoznawanie charakterystycznych cech zimy
 zapoznanie ze zjawiskiem smogu oraz jego przyczynami i
sposobami zapobiegania
 obserwacja jakości powietrza za pomocą miernika w ogrodzie
przedszkolnym oraz stron internetowych, monitorowanie jej na
tablicy w szatni
 uruchomienie oczyszczaczy powietrza w salach przedszkolnych
 przeprowadzenie pogadanki na temat czystego powietrza
 warsztaty ekologiczne –„Postacie z szopki z masy papierowej”
 warsztaty ceramiczne –„Ozdoby Bożonarodzeniowe”

9. Co robią
zwierzęta zimą?

10. Less waste
czyli mniej śmieci
(dla dzieci 6letnich)

11. Zwierzęta
naszych pól i
lasów.

 pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie,
dopajanie ptaków w karmnikach, dokarmianie zwierząt
 udział w akcji „Choinka dla zwierząt”
 wizyta na farmie danieli
 poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile,
jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
 rozpoznawanie tropów zwierząt
 rozpoznawanie wybranych zwierząt leśnych
 zapoznanie z ideą less waste (mniej odpadów)
 poznanie sposobów na ograniczenie odpadów
 stworzenie plakatu informacyjnego dla rodziców na temat idei less
waste
 poznanie zamienników produktów jednorazowych stosowanych w
gospodarstwie domowym (sztućce, woreczki, słomki, kubki, folia
spożywcza itp.)
 utworzenie wystawy ekologicznych zamienników i rozwiązań w
szatni przedszkolnej
 zamontowanie na terenie placówki pojemników do zbierania
nakrętek i makulatury
 ogłoszenie konkursu dla dzieci i rodziców z wszystkich grup
przedszkolnych „Upcykling – daj rzeczom drugie życie”
 warsztaty ekologiczne - „Kredki z recyklingu”
 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w
różnych miejscach i w różnym czasie.
 poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
(przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)
 obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia,
obrazki, filmy), łąki i lasu wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i
zwierzęta tam żyjące
 wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt
mieszkających w lesie

 wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.
 poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w
życiu człowieka,
 spotkanie z pszczelarzem
 poznanie produktów pszczelich oraz ich dobroczynnego wpływu
na zdrowie
 organizacja konkursu o charakterze ogólnopolskim z użyciem
materiałów odpadowych „Przyroda mojego regionu”.
 warsztaty ekologiczne – „Świeca z wosku pszczelego”
12. Wiosenne
przebudzenia i
powroty.

 obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną
(przedwiośnie)
 poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie
jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
 wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione;
poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
 ubieranie się adekwatnie do warunków atmosferycznych
 poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin (światło,
temperatura, wilgotność)
 obserwowanie, w sposób lub pośredni (filmy, książki), prac
wiosennych na działkach i w polu
 poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla, biedronki
 zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu –
dbanie o nie
 uroczystość przedszkolna „Pierwszy dzień wiosny”
 udział w warsztatach przyrodniczych „Przyroda budzi się do
życia”
 warsztaty ceramiczne – „Ozdoby wielkanocne”

13. Wiosna na wsi.

 poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa
agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt
hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich
potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie
ruchów i głosów
 wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie
korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran
– wełna itp.)
 wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 zabawy z makietą gospodarstwa rolnego i figurkami zwierząt
 wycieczka do Gospodarstwa Rolnego w Wilkowicach – dzieci
starsze
 przygotowanie plakatu dla rodziców „Ekologia w ogrodzie”

14. Dbamy o
Ziemię.












15. Łąka w maju.

szanowanie wody, niemarnowanie jej
poznawanie sposobów ochrony środowiska
poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi
poznawanie przejawów działalności ekologicznej:
 segregowanie odpadów
 oczyszczanie ścieków
 zakładanie filtrów na kominy
 ochrona roślin i zwierząt
 oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie
wody i energii)
 tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody
 sadzenie drzew i krzewów
 dokarmianie zwierząt
poznawanie norm ekologicznych – nakazu:
 segregowania odpadów
 oszczędnego gospodarowania materiałami
 oszczędnego korzystania z wody.
przygotowanie plakatu dla rodziców „Śmieci – co dalej?”
akcja „Sprzątanie świata”
akcja „Sadzimy drzewo”
Dzień kreatywności - „Ekologiczny plac zabaw”

 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w
różnych miejscach i w różnym czasie.
 poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie,
wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
 poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników
 poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 wyjaśnianie zjawiska tęczy.
 poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa,
koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi
(ziołolecznictwo, kosmetyki)
 wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
 suszenie ziół i kwiatów w celach użytkowych i dekoracyjnych
 przygotowanie plakatu dla rodziców „100 rzeczy, które możesz
zrobić dla przyrody”
 warsztaty ekologiczne – „Piling cukrowo-kwiatowy dla mamy”
 warsztaty ceramiczne – „Kubek dla taty”

METODY I FORMY PRACY
Spełnieniem potrzeb rozwojowych okresu przedszkolnego jest dobrze zorganizowana
zabawa zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Zaleca się
prowadzenie zajęć w bezpośrednim kontakcie z naturą i częsty pobyt na świeżym powietrzu.
Duża ilość zabaw ruchowych pozwala na uwolnienie potencjału energetycznego dzieci.
Realizacja programu powinna się opierać na stosowaniu aktywnych metod poznawania
środowiska. Nauczyciel może indywidualnie dobierać metody i formy pracy, aby jak najlepiej
dostosować program do możliwości grupy. Warsztaty należy prowadzić w małych grupach
lub indywidualnie, jeśli jest tak potrzeba. Nauczyciel powinien dobierać narzędzia, tak aby
były dla dzieci atrakcyjne i umożliwiały wielozmysłowe poznanie świata.

EWALUACJA
Ewaluacja programu będzie dokonywana systematycznie po zrealizowaniu wybranych
obszarów tematycznych. Posłuży ona nie tylko do zbadania osiągnięć dziecka, ale również do
refleksji nad własną pracą i doskonaleniem programu. Ocena stopnia realizacji zamierzonych
celów oraz stopnia zainteresowania dzieci tematyką będzie następowała poprzez różnorodne
metody i narzędzia wzajemnie się uzupełniające:








pogadanki diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności,
aktywne uczestnictwo dzieci w konkursach i warsztatach,
przeprowadzenie zabaw dydaktycznych utrwalających i systematyzujących zrealizowane
treści,
gromadzenie przy pomocy dzieci i rodziców eksponatów do kącika przyrody,
wywiad z dzieckiem,
ankiety dla nauczycieli,
ankiety dla rodziców.

DLA NAUCZYCIELI

ZDROWE ZĘBY
Scenariusz zajęć
Grupa wiekowa: 6 – latki
Tematyka kompleksowa: Dbamy o swoje zdrowie.
Temat zajęcia: „Jak dbać o zęby?” – prezentacja prawidłowego sposobu szczotkowania
zębów na modelach oraz omówienie wybranych produktów spożywczych pod względem ich
oddziaływania na zęby.
Cel ogólny:


Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

Cele operacyjne:
Dziecko:
 Wie, jaką funkcję pełnią zęby w organizmie człowieka;
 Zna przyczynę powstawania próchnicy;
 Wie, w jaki sposób należy szczotkować zęby;
 Potrafi wymienić, jakie produkty spożywcze szkodzą zębom, a jakie warto spożywać;
 Zna przybory higieniczne służące zdrowiu jamy ustnej;
 Wie, że plastik jest szkodliwy dla środowiska naturalnego;
 Potrafi rozpoznać przedmioty wykonane z surowców biodegradowalnych lub w pełni
podlegających recyklingowi jak drewno czy szkło.

Metody:
 Czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania, metoda
ćwiczeń
 Słowne: żywego słowa, objaśnienie, instrukcja
 Oglądowe: obserwacji i pokazu
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
Zdjęcia przedstawiające ludzi o ładnych i o zniszczonych zębach, gorzka czekolada,
plakat przedstawiający symbolicznie bakterie, model szczotki i szczęki, sznurek,
plastikowy kubek, plastikowa szczoteczka, pasta do zębów w tubce, szczoteczka
bambusowa, pasta w słoiczku, kubek bambusowy, nitka ekologiczna do zębów,
sylweta ząbka smutnego i wesołego, obrazki przedstawiające produkty spożywcze i
bakterie, karta pracy (załącznik nr 2).

Przebieg zajęcia:
1. Wstęp - recytacja wiersza „Zdrowe zęby” (Załącznik nr 1)
Nauczyciel wita się z wszystkimi dziećmi a następnie recytuje wiersz i ilustruje jego treść.
Pyta dzieci, do czego służą nam zęby. Zauważa, że zęby pełnią tez funkcję estetyczną
(zdjęcia).
2. Czekoladowy poczęstunek
Nauczyciel częstuje chętne dzieci kostką gorzkiej czekolady. W trakcie jedzenia nauczyciel i
dzieci uśmiechają się, aby zobaczyć, jak wyglądają nasze zęby podczas jedzenia czekolady.
Nauczyciel mówi, że każde jedzenie zostawia na naszych ząbkach ślad, ale nie zawsze go
widać tak jak przy czekoladzie. Na pozostałościach jedzenia rozwijają się bakterie próchnicze
(plakat), które niszczą nasze zęby.
3. Pokaz prawidłowego sposobu szczotkowania zębów na modelach
Nauczyciel prezentuje dzieciom model szczęki i szczoteczki. Następnie pyta wybrane dzieci,
co jadły na śniadanie i przykleja na zęby oraz między zęby ilustracje przedstawiające
produkty spożywcze oraz bakterie. Następnie demonstruje, w jaki sposób powinno się
szczotkować zęby. Zauważa, że w szczelinach między zębami zostało jeszcze trochę jedzenia.
Aby się go pozbyć, zaprasza chętne dziecko do siebie i za pomocą sznurka razem
doprowadzają zęby do czystości.
4. Szczoteczka i pasta less waste
Nauczyciel podsumowuje pokaz prezentując dzieciom standardową szczoteczkę, pastę i
kubek jako narzędzia do zachowania zdrowia jamy ustnej wykonane w większości z plastiku.
Następnie pyta, czy te rzeczy są dobre dla środowiska. Zwraca uwagę na to, że plastik
rozkłada się w przyrodzie od 100 do 1000 lat, jeśli nie zostanie poddany recyklingowi.
Prezentuje także przybory wykonane z bardziej przyjaznych środowisku surowców takich jak
bambus czy szkło.
5. „Produkty zdrowe i niezdrowe dla zębów” - ćwiczenie klasyfikacyjne.
Nauczyciel umieszcza na tablicy obrazki przedstawiające produkty spożywcze. Zadaniem
dzieci jest przyporządkowanie produktu do kategorii „zdrowe dla zębów” (pole na tablicy
oznaczone uśmiechniętym ząbkiem – ryby, mleko, jajka, nabiał, kakao, warzywa) lub
„niezdrowe dla zębów” (pole na tablicy oznaczone smutnym ząbkiem – coca cola, cukierki,
żelki, chipsy, białe pieczywo, chrupki kukurydziane, cytrusy).
6. „Zdrowe i niezdrowe” – zabawa ruchowa
Dzieci w zabawie naśladują bakterie próchnicze. Kiedy nauczyciel gra na tamburynie, dzieci
tańczą swobodnie. Gdy muzyka ucichnie nauczyciel wymienia nazwę produktu spożywczego.
Jeżeli szkodzi on zębom bakterie podskakują. Jeśli jest zdrowy dla zębów bakterie stoją
nieruchomo. Gdy nauczyciel powie „szczotkowanie” – bakterie kładą się na ziemi.
7. „Kręcimy kółeczka” – ćwiczenia graficzne (załącznik nr 4)
Dzieci odwzorowują na karcie pracy kształty literopodobne związane z ruchem kołowym
podczas szczotkowania zębów. Nauczycielka sprawdza poprawność wykonania zadania i
dziękuje za pracę na zajęciach.

Załącznik nr 1. Wiersz „Zdrowe zęby”
Zdrowe zęby to fortuna!
Gdy dbasz o nie należycie,
Są ci wdzięczne i z radością
Służą ci przez całe życie.
Gdy się śmiejesz- do szczerzenia,
Gdy się boisz- do szczękania,
Gdy zajadasz- do gryzienia,
Gdy się złościsz- do zgrzytania...

Informacje dla nauczyciela dotyczące produktów spożywczych i ich wpływu na zęby:
 Czekolada gorzka działa bakteriobójczo. Zawiera magnez, który zapobiega próchnicy oraz
witaminę D.
 Twarde warzywa podczas gryzienia masują dziąsła co je wzmacnia i chroni przed
chorobami. Zawierają też witaminy.
 Chrupki kukurydziane oklejają zęby stając się świetną pożywką dla bakterii i zawierają
skrobię czyli cukier.
 Produkty mleczne zawierają wapń, który jest budulcem zębów.
 Ryby zawierają witaminę D która ma ogromne znaczenie dla twardości zębów i kości oraz
fluor który neutralizuje działanie kwasów. Kwasy niszczą szkliwo.
 Owoce zawierają cukier (fruktoza) i kwasy owocowe, które szkodzą zębom. Jednak
zawierają dużo witamin. Należy po ich spożyciu wypłukać usta wodą aby zneutralizować
kwas a zęby myć dopiero po upływie 30 min.
 Soki owocowe mogą zabarwiać zęby dlatego warto pić je przez słomkę.
 Jajka zawierają witaminę D.
 Witamina C zapobiega chorobom dziąseł.

Załącznik nr 2. Ćwiczenia graficzne

DLA NAUCZYCIELI

EKOLOGICZNA PASTA DO ZĘBÓW
Warsztaty

Grupa wiekowa: 3-6– latki
Tematyka kompleksowa: Dbamy o swoje zdrowie.
Temat zajęcia: Domowa pasta do zębów – przygotowanie ekologicznej pasty do zębów w
duchu idei less waste. Omówienie zalet ręcznie robionych środków czystości.
Cel ogólny:
 Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych
Cele operacyjne:
Dziecko:
 Potrafi wykonać pastę do zębów;
 Zna produkty zapobiegające próchnicy zębów;
 Wie, że plastik jest szkodliwy dla środowiska naturalnego a szkło nie;
 Używa produktów zdrowych i przyjaznych środowisku.
Metody:
 Czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania,
 Słowne: objaśnienie, instrukcja
 Oglądowe: obserwacji i pokazu
Formy pracy: praca w małych grupach (max 5 osób)
Pomoce dydaktyczne:
Gotowa pasta do zębów, słoiczki szklane z nakrętką, kubeczki i łyżeczki do mieszania
i odmierzania składników, olej kokosowy bio tłoczony na zimno, ksylitol, olejek spożywczy
pomarańczowy, ulotka informacyjna dla rodziców.
Przebieg :
1. Nauczyciel pokazuje dzieciom słoiczek z pastą do zębów własnej roboty. Tłumaczy, jakie
są różnice między taką pastą a pastą dostępną w sklepach.
2. Następnie nauczyciel demonstruje, jak wykonać pastę.
3. Dzieci w małych grupach pod okiem nauczyciela nabierają 2 czubate łyżeczki oleju
kokosowego do kubeczka, dodają 1 czubatą łyżeczkę ksylitolu oraz 4 krople olejku
pomarańczowego i mieszają wszystkie składniki a następnie przekładają do słoiczków.
4. Dzieci zabierają pastę do domu wraz z ulotką informacyjną dla rodziców.

DLA RODZICÓW

ZDROWA PASTA DO ZĘBÓW - ULOTKA

DLA NAUCZYCIELI

MNIEJ ODPADÓW
Scenariusz zajęć
Grupa wiekowa: 6 – latki
Tematyka kompleksowa: Less waste czyli mniej śmieci.
Temat zajęcia: „Śmieci nie znikają po wrzuceniu do kosza” – pogadanka na temat segregacji
odpadów oraz pokaz ciekawych, ekologicznych pomysłów na redukcję odpadów.
Cel ogólny:


Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne

Cele operacyjne:
Dziecko:
 Wie, że plastik jest szkodliwy dla środowiska naturalnego;
 Potrafi rozpoznać, z jakich surowców zostały wytworzone przedmioty;
 Umie, posegregować odpady do odpowiednich pojemników;
 Wie, co to jest recykling;
 Wie, że używanie przedmiotów wykonanych z surowców biodegradowalnych lub w
pełni podlegających recyklingowi jak drewno, szkło czy metal jest dobre dla
środowiska.

Metody:
 Czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania,
 Słowne: objaśnienie, instrukcja
 Oglądowe: obserwacji i pokazu
Formy pracy: zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:
Worek z różnego rodzaju odpadami (butelka plastikowa, opakowanie po szamponie,
szczoteczka do zębów, gąbka kąpielowa, zmywak do naczyń, wacik kosmetyczny,
pałeczka higieniczna, czysty pampers, woreczek foliowy, kubeczek styropianowy,
sztućce jednorazowe, szklany słoik, metalowa puszka), wielorazowe zamienniki ww.
produktów, pojemniki do segregacji z oznaczeniami, karton z emblematem recykling,
bluza polarowa, plastikowa zabawka, plakat „Śmieci – co dalej?”, zdjęcia: śmieci w
oceanie, śmieci w spalarni.

Przebieg zajęcia:
1. Wstęp
Nauczyciel pyta dzieci, co może znajdować się w worku. Następnie wysypuje na dywan
zawartość worka - różnego typu odpady. Inicjuje krótką rozmowę na temat śmieci:

Czy pamiętacie co wyrzuciliście dzisiaj, albo wczoraj do kosza na śmieci?

Czy śmieci możemy znaleźć tylko w koszu na śmieci? (zdjęcie śmieci w oceanie)

Co możemy z nimi zrobić?
2. Segregacja
Nauczyciel wraz z dziećmi umieszcza kolejne odpady w odpowiednich pojemnikach. Na
koniec informuje, jak długo rozkładają się poszczególne surowce.
3. Przetwarzanie odpadów
Nauczyciel umieszcza wybrane produkty w kartonie symbolizującym proces recyklingu, a
następnie wyciąga z niego inne produkty możliwe do uzyskania z odpadów. Prezentuje także
plakat obrazujący inne przykłady wykorzystania surowców wtórnych.
4. Recykling – zabawa ruchowa
Dzieci starają się pozycją ciała upodobnić do kształtu wymienionych przez nauczyciela
przedmiotów np. butelka, słoik itp. Podczas gdy nauczyciel uderza rytmicznie w tamburyn i
skanduje słowo recykling dzieci podskakują do rytmu a następnie przyjmują kształt innej
powstałej w skutek recyklingu rzeczy. Gdy nauczyciel gra swobodnie na tamburynie dzieci
biegają po sali.
5. Odpady zmieszane/pozostałe
Nauczyciel wraca do czarnego worka z odpadami zmieszanymi. Informuje, że te śmieci
zostaną spalone w spalarniach których spaliny są oczyszczane i nie zanieczyszczają
powietrza. Zwraca jednak uwagę na to że w Polsce jest tylko 8 spalarni a śmieci czekających
na spalenie ciągle przybywa (zdjęcie śmieci). Dlatego warto szukać produktów
biodegradalnych lub wielorazowych.
6. Produkty less waste
Nauczyciel prosi wybrane dzieci aby ponownie wysypały wszystkie odpady na dywan.
Następnie prezentuje kolejno przyjazne dla środowiska przedmioty takie jak gąbka kąpielowa,
szczoteczka bambusowa, wielorazowe sztućce itp. a dzieci odszukują, który z odpadów
można by było nimi zastąpić. Nauczyciel informuje, że wszystkie te produkty nawet jeśli
trafią do kosza lub na kompostownik rozkładają się dużo krócej niż np. plastik.
7. Zakończenie zajęć
Nauczyciel wraz dziećmi umieszcza dobre zamienniki na wystawie dla rodziców zachęcając
tym samym do używania rzeczy wielokrotnego użytku zamiast jednorazówek i produktów
trudnych do przetworzenia.

Informacje dla nauczyciela:
Na oceanie Spokojnym znajduje się dryfująca wyspa śmieci pięciokrotnie większa od Polski.
Plastik rozkłada się 450 lat. W wodzie nie rozłoży się nigdy, jedynie rozpadnie na mniejsze
cząsteczki, które szkodzą roślinom i zwierzętom. Nie każdy plastik nadaje się do recyklingu.
Foliowe cienkie woreczki rozkładają się w 10-20 lat.
Szkło potrzebuje na rozkład kilka tysięcy lat, ale można je przetwarzać w 100%
Aluminium rozkłada się 200 lat, metalowa puszka 10 lat. Również można całość przetopić na
nowy produkt.
Drewno ulega biodegradacji po 10-100 latach w zależności od wielkości – szczoteczka
bambusowa po kilku latach (należy oderwać główkę lub usunąć włosie).
Włosie naszej szczoteczki bambusowej wykonane jest z nylonu który rozkłada się w 35 lat.
Guma rozkłada się w 50-80 lat
Papier i karton rozkłada się w maksymalnie 6 miesięcy.
Bawełna ulega degradacji po 6 miesiącach jednak do produkcji standardowych
jednorazowych wacików zużywa się gigantyczne ilości wody i energii oraz wprowadza
ogromne ilości chemikaliów do wód gruntowych. Jednorazowe płatki kosmetyczne
produkowane są z odpadów/ miału bawełnianego o bardzo niskiej jakości. Wybielenie tego
produktu jest bardzo trudne więc zużywa się do tego ogromne ilości taniego i silnie
toksycznego środka – chloru.

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

IDEA LESS WASTE - PLAKAT

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

ŚMIECI – CO DALEJ? - PLAKAT

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

ZAMIENNIKI WIELORAZOWE - PLAKAT

DLA NAUCZYCIELI

RECYKLING WOSKOWYCH KREDEK
Warsztaty

Grupa wiekowa: 3-6– latki
Tematyka kompleksowa: Less waste czyli mniej śmieci
Temat zajęcia: „Recykling woskowych kredek” – wykonanie kolorowych kredek z odpadów.
Cel ogólny:
 Kształtowanie postaw proekologicznych
Cele operacyjne:
Dziecko:
 Wie, jak zachowuje się wosk pod wpływem podwyższonej temperatury;
 Potrafi zrobić nowe kredki z odpadów kredek woskowych;
 Wie, na czym polega recykling.
 Tworzy własne kompozycje kolorystyczne
Metody:
 Czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania,
 Słowne: objaśnienie, instrukcja
 Oglądowe: obserwacji i pokazu
Formy pracy: praca w małych grupach (max 5 osób)
Pomoce dydaktyczne:
Kuchenka mikrofalowa, resztki kredek woskowych, foremki silikonowe.
Przebieg :
1. Nauczyciel pokazuje całej grupie gotowe kredki w różnych kształtach. Pyta, czy takie
kredki im się podobają i czy mają ochotę wykonać podobne. Następnie tłumaczy chętnym
dzieciom etapy powstawania takich kredek i zachęca do wspólnej pracy.
2. W małych grupach dzieci przygotowują kredki do obróbki poprzez obieranie z papierków i
łamanie na cząstki. Następnie komponują swoje połączenia kolorystyczne w foremkach.
3. Nauczyciel wkłada foremki do mikrofalówki na około 4 min (do całkowitego
rozpuszczenia). Następnie zostawia masę w mikrofalówce na kilkanaście minut aż kredki
zastygną.
4. Dzieci kolorują wybrany rysunek z użyciem nowych kredek. Opisują wrażenia.

DLA NAUCZYCIELI

SKARBY Z ULA
Scenariusz zajęć
Grupa wiekowa: 6 – latki
Tematyka kompleksowa: Zwierzęta naszych pól i lasów
Temat zajęcia: „Skarby z ula” – wielozmysłowe poznawanie produktów pszczelich.
Cel ogólny:


Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

Cele operacyjne:
Dziecko:
 Wie, że pszczoły mieszkają w ulu;
 Zna budowę ula;
 Wie, jakie substancje produkują pszczoły i zna ich zastosowanie;
 Rozpoznaje wybrane rodzaje miodu (rzepakowy, wielokwiatowy, spadziowy);
 Rozpoznaje po zapachu propolis;
 Zna budowę pszczoły miodnej.
Metody:
 Czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania,
 Słowne: żywego słowa, objaśnienie, instrukcja
 Oglądowe: obserwacji i pokazu
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
Maskotka pszczoła, zdjęcie przedstawiające pszczołę w powiększeniu (załącznik 1), miód
rzepakowy, wielokwiatowy, spadziowy, wafelki do degustacji miodu, talerzyki, pyłek
pszczeli, propolis, mikstura propolisowa, szklanka z wodą ramka z ula, świeca z wosku
pszczelego, film na temat pozyskiwania miodu, miseczka, łyżka, woda, odtwarzacz, płyta CD
z nagraniem piosenki "Pszczółka mała", krążki gimnastyczne, rolki po papierze toaletowym,
plastelina.

Przebieg zajęcia:
1. Wstęp – przedstawienie gościa - pszczółka
2. Rozpoznanie wiedzy dzieci na temat pszczół
-Gdzie mieszkają pszczoły?
-Jakie produkty otrzymujemy od pszczół?
-Jakie są rodzaje miodu?
3. Miodowy poczęstunek
Nauczyciel częstuje dzieci różnymi rodzajami miodu. Zwraca uwagę na ich charakterystyczny kolor.
Pyta dzieci, który miód im najbardziej smakował. Mówi, z czego został zrobiony przez pszczoły i
jakie ma właściwości dla zdrowia.
4. Test na prawdziwość miodu
Nauczyciel umieszcza łyżkę miodu w niedużej miseczce. Zalewa miód odrobiną wody. Prosi chętne
dziecko aby wprowadziło wodę w ruch kołowy. Następnie prezentuje dzieciom wzór w jaki ułożył się
miód (wzór plastra miodu – sześcioboki). Nauczyciel informuje dzieci, że jest to jedna z metod
sprawdzania, czy miód, który posiadamy jest prawdziwym miodem.
5. Jak powstaje miód? – pokaz z użyciem maskotki i plastra wosku.
Pszczółka informuje, że w każdym ulu znajdują się ramki, na których pszczoły mają swoje komórki.
Komórki służą między innymi do przechowywania miodu, który jest pokarmem pszczół. Jego zapasy
są umieszczane w plastrach i muszą starczyć pszczołom aż do wiosny. Kiedy pszczelarz wybiera
miód, musi zapewnić pszczołom pokarm w postaci wody z cukrem lub specjalnego słodkiego syropu.
Pszczoły zbierają z kwiatów nektar do buzi. Tam nektar miesza się ze śliną pszczół i tak powstaje
miód. Pszczoły zanoszą miód do ula i układają go w komórkach. Gdy komórka jest pełna, pszczoły
zamykają ją woskiem. Jest to znak dla pszczelarza, że można już miód zabrać.
6. Film edukacyjny – „Pozyskiwanie miodu”
7. Wosk, propolis i pyłek kwiatowy – poznawanie produktów i ich zastosowań
Pszczółka informuje dzieci, że komórki w plastrach zrobione są z wosku, z którego można
produkować świece. Takie świece są dużo zdrowsze niż świece parafinowe. Dzieci mogą obejrzeć
świecę i poznać jej zapach.
Do uszczelniania ula służy propolis czyli inaczej kit pszczeli. Zapobiega on chorobom pszczół ale
także ludzi. Można z niego zrobić zdrowotną miksturę, która jest naturalnym antybiotykiem. Dzieci
mogą powąchać i dotknąć propolis. Następnie obserwują jak mikstura propolisowa zmienia swój
kolor, gdy zostanie dodana do wody. Tak przygotowujemy napój.
W ulu można znaleźć także pyłek pszczeli, który pszczoły noszą do ula w koszyczkach na swoich
tylnich nóżkach (zdjęcie). Pyłek to także pokarm dla pszczół. Jest on skarbnicą witamin i wzmacnia
odporność. Dzieci mogą zobaczyć kawałki pyłku pszczelego i sprawdzić ich zapach oraz smak.
8. Zabawa ruchowa przy piosence „Pszczółka mała”
Nauczyciel włącza piosenkę. Kiedy gra muzyka dzieci-pszczółki fruwają po sali. Gdy muzyka
ucichnie wracają do swoich uli – krążki.
9. Zakończenie zajęć.

DLA NAUCZYCIELI

ŚWIECE Z WOSKU PSZCZELEGO
Warsztaty

Grupa wiekowa: 3-6– latki
Tematyka kompleksowa: Zwierzęta naszych pól i lasów
Temat zajęcia: „Zdrowe świece” – wykonanie świec z węzy pszczelej
Cel ogólny:
 Kształtowanie postaw prozdrowotnych
Cele operacyjne:
Dziecko:
 Wie, dlaczego świece parafinowe są szkodliwe dla zdrowia
 Potrafi zrobić świeczkę z węzy pszczelej
 Wie, z jakich produktów zrobić świece.
Metody:
 Czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych do wykonania,
 Słowne: objaśnienie, instrukcja
 Oglądowe: obserwacji i pokazu
Formy pracy: zbiorowa lub grupowa
Pomoce dydaktyczne:
Plastry węzy pszczelej, sznurek bawełniany.
Przebieg :
1. Nauczyciel informuje dzieci, dlaczego świece parafinowe są szkodliwe dla zdrowia oraz
przedstawia korzyści korzystania ze świec z wosku pszczelego.
2. Nauczyciel demonstruje sposób wykonania świecy – układa sznurek na krótszej krawędzi
przyciętej w prostokąt węzy tak, aby sznurek wystawał z obu stron (sznurek musi być dłuższy
niż świeca). Następnie ciasno i równo zwija węzę w rulon. Na końcu świecę należy kilka razy
przeturlać po stole lekko dociskając aby końcówka węzy nie odstawała i odciąć sznurek z
jednej strony na równo z woskiem.
3. Dzieci biorą swoje świece do domu wraz z ulotką informacyjną dla rodziców.

DLA RODZICÓW

ŚWIECE - ULOTKA INFORMACYJNA

