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1. Charakterystyka projektu 

Projekt „Poznaje tajemnice ukryte w przyrodzie” jest odpowiedzią na współczesne potrzeby, 

wymogi  edukacyjne  zawarte  w  podstawie  programowej  kształcenia  wychowania 

przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 

W dzisiejszych czasach, w których środowisko naturalne człowieka ulega degradacji, bardzo 

ważna jest ochrona przyrody. Dziecko żyje i rozwija się w otoczeniu przyrody. Zadaniem 

przedszkola jest pokazanie piękna i mądrości przyrody, o której dbałość przyczyni się do jej 

ochrony a także ochrony własnego zdrowia. Głównym celem projektu jest wyposażenie dzieci 

w wiedzę o ekologii, poznanie zależności między światem roślin, zwierząt i człowiekiem. 

2. Cele projektu. 

 Wspieranie samodzielnych działań dzieci  i wdrażanie do odpowiedzialności’

 Rozwój umiejętności twórczych i zainteresowań,

 Wyrabianie właściwej postawy wobec zwierząt i roślin

 Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.

3. Sposób realizacji projektu. 

W ramach projektu  realizowane będą trzy bloki  tematyczne:  „  Jestem odpowiedzialny  za 

przyrodę”,  „  Zwierzęta  to  moi  przyjaciele”,  „Zdrowa  Ziemia  i  jej  zdrowi  mieszkańcy”. 

Zostaną  wykorzystane  metody  zapoznania  dzieci  ze  środowiskiem  przyrodniczym  i 

otaczającą  rzeczywistością:  obserwacje,  praktyczne  zajęcia,  wycieczki,  inscenizacje, 

konkursy ekologiczne, opieka nad zwierzętami , a przede wszystkim przeżycia w kontakcie z 

naturalnym środowiskiem.

4. Termin realizacji projektu.

Od września 2020 roku do czerwca 2021 roku i kontynuacja w kolejnych latach szkolnych.

5. Uczestnicy projektu. 

W projekcie  wezmą  udział  wszystkie  dzieci  z  9  oddziałów  przedszkolnych,  nauczyciele, 

pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice wychowanków. 



6. Zaplanowane zadania: 

Nazwa modułu Zadanie

„ Jestem odpowiedzialny 

za przyrodę”

 Przygotowanie i rozmieszczenie w przedszkolu nalepek 

przy umywalkach i włącznikach przypominających o 

oszczędzaniu prądu i wody.

 Udział w akcji „Sprzątanie Świata” –zajęcia o ekologii, 

sprzątanie najbliższej okolicy.

 Wykonanie grupowego kodeksu „Małego Ekologa”        

i umieszczenie go w widocznym miejscu w Sali.

 Zorganizowanie kącika ekologicznego w Sali, 

wzbogaconego o okazy przyrodnicze.

 Wykonanie plakatów „ Tu chcę żyć – tu nie chcę żyć” – 

praca plastyczna wraz z rodzicem w domu.

 Poznanie zasad segregacji śmieci – prezentacja na temat 

niebezpieczeństwa jakie zagraża przyrodzie ze strony 

człowieka. 

 Zabawy plastyczne „Barwna łąka” – wyrażanie w 

sposób pozawerbalny swojej wiedzy o świecie.

 Wycieczka na łąkę – oglądanie, wąchanie, dotykanie 

kwiatów, opisywanie ich barwy.

 Założenie w salach hodowli szczypiorku, rzeżuchy, 

innych ziół, wykorzystywanie ich do przygotowania 

zdrowej żywności.

 „Światowy Dzień Ziemi” /”Dzień Pustej Klasy”– 

sadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym .

 Doświadczenia z wodą „Woda czysta                              

i zanieczyszczona”

 Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w otoczeniu 

dziecka w różnych porach roku Zabawy matematyczne z 

użyciem materiału przyrodniczego.

„ Zwierzęta to moi 

przyjaciele”

 „Mój domowy przyjaciel” - Poznanie zwierząt 

domowych, ich potrzeb, wymagań bytowych. Poznanie 



specyficznych zachowań zwierząt, którymi komunikują 

się ze środowiskiem. Poznanie zasad bezpiecznego 

kontaktu i zabawy ze zwierzętami domowymi.

 „Aktywne czterołapy”- prezentacja multimedialna – 

poznanie specyfiki pracy psów, które pracują dla ludzi 

np. : psy zaprzęgowe, psy przewodniki, psy asystujące, 

terapeutyczne; psy ratownicze, psy stróżujące, psy 

pasterskie

 Zbiórka karmy dla schroniska

 Zwierzęta egzotyczne - poznawanie naturalnych 

środowisk zwierząt egzotycznych na podstawie 

literatury, filmów, zdjęć, ze zwróceniem uwagi na 

chronione gatunki.

 „Dzień Praw Zwierząt” - poznanie praw zwierząt, 

podstawowych zagadnień dotyczących ochrony zwierząt 

w Polsce - prezentacja multimedialna.

 „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”-zwierzęta 

bohaterami naszych ulubionych bajek, czytanie bajek 

przez nauczycieli i rodziców.

 Przygotowanie karmników dla ptaków i stałe 

dokarmianie w czasie zimy. Przygotowanie szyszek z 

przysmakiem dla ptaków.

 Obserwacje ptaków przylatujących do karmnika

 „Jak pomóc zwierzętom leśnym przetrwać zimę?” – 

pogadanki, przygotowanie scenek. 

  „Moje ulubione zwierzątko” – własna twórczość 

plastyczna dzieci.

 Wykonanie makiet ze zwierzętami z różnych środowisk 

–każda grupa wybiera jedno środowisko: las, park, łąkę, 

pole, góry, morze, jezioro, ogród i korzystając z 

wybranej techniki plastyczno-technicznej wykonuje 

makietę.

„ Zdrowa Ziemia i Jej 

zdrowi mieszkańcy”

 Przeprowadzenie działań z promowaniem żywności 

ekologicznej. Przygotowanie i degustacja potraw z 



produktów ekologicznych.

 „Komu potrzebna jest woda?” – rozmowy z użycie 

obrazków.

 „Poszukiwanie wody na Ziemi” – praca z użyciem 

mapy, globusu, ilustracji. Spacer z rodzicami nad 

jezioro, rzekę. 

 Wycieczki terenowe dla zdrowia

 Ścieżka sensoryczna z okazów przyrodniczych

 Akcja ”Puszek mniej, Ziemi lżej” – zbiórka puszek 

aluminiowych, konkurs o tytuł mistrza puszkowego.

 Akcja „Dzień bez samochodu”

 „Zielone płuca naszej miejscowości” - Rodzinne 

wycieczki piesze. Propozycja wykonywania zdjęć 

krajobrazu do wystawy fotograficznej w holu 

przedszkola. 

7. Przewidywane efekty.

Zdobycie przez dzieci szerokiej wiedzy o przyrodzie i zasadach ochrony środowiska.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce np. umiejętność prawidłowego opiekowania się 

zwierzętami i pielęgnowania roślin.

Zmniejszenie zużycia prądu i wody w przedszkolu.

Wyprodukowanie przez gospodarstwa domowe wychowanków mniejszej ilości odpadów – 

poprzez ich zbiórkę i segregację.

Powstanie wystawy promującej walory krajobrazowe najbliższej okolicy.

Powstanie pięknych, różnorodnych zielników i rabat kwiatowych.

Założenie małego ogrodu botanicznego przy współpracy lokalnej społeczności.

8. Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość.



W  ramach  wdrożenia  projektu  prowadzona  będzie  obserwacja  pracy  dzieci,  quiz 

sprawdzający  wiedzę  dzieci  i  rozmowy  z  rodzicami.  Szczegółowa  analiza  obserwacji, 

wywiadów pozwoli ocenić stopień założonych celów, wyciągnięcie wniosków, wprowadzenie 

niezbędnych  modyfikacji  i  podjęcie  decyzji  o  kontynuowaniu  projektu  w  kolejnym  roku 

szkolnym.  


