INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
We wszystkich grupach przedszkolnych program Kubusiowi Przyjaciele Natury realizowany
był poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, na podstawie
materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora programu czyli firmy Tymbark i marki
Kubuś oraz własnych pomysłów i pomocy dydaktycznych.
Cele programu:
1. Popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodzin i nauczycieli
przedszkola.
2. Uświadamianie wychowankom, że wszystko to, co jest potrzebne człowiekowi do życia,
czerpie on z naturalnego środowiska.
3. Wyjaśnianie podstawowych zasad ochrony przyrody.
4. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw na rzecz
ochrony środowiska przyrodniczego.
W ramach programu zrealizowano następujące działania:
• Obchody: Dnia Przyjaciół Natury, Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Ziemi.
• Segregacja śmieci w przedszkolu.
• Wycieczka do lasu.
• Spotkanie z leśnikiem.
• Opieka nad zwierzętami.
Podczas zajęć dzieci wypowiadały się na temat „W jaki sposób człowiek zaniedbuje Ziemię i
sprawia jej przykrość?”. Dzieci wiedzą, że nie wolno śmiecić, ponieważ dużo przyjemniej jest
się bawić na polanie pełnej kwiatów i motyli niż papierków i butelek. Żeby o tym nie
zapomnieć dzieci z gr. I wykonały prace plastyczne pod tytułem „Jestem Kubusiowym
Przyjacielem Natury”.
Podczas Dnia Marchewki dzieci nauczyły się „pomarańczowego” tańca, uczestniczyły w
konkursie pod hasłem „Co wiemy o marchewce?” W grupie I i II dzieci z pomocą
nauczycielek upiekły „marchewkowe” ciasto. Na koniec dnia odbyła się „Marchewkowa uczta
witaminowa”. Dzieci jadły ciasto i popijały marchewkowym sokiem.
Pierwszy Dzień Wiosny dzieci z grupy II i III obchodziły w przedszkolu, natomiast „starszaki”
witały ten dzień wspólnie z dziećmi z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olsztynie. Były
zabawy integracyjne, zabawy i pląsy przy muzyce. Podczas zajęć plastyczno-technicznych
dzieci lepiły kolorowe motyle i kwiaty wiosenne.
Wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w akcjach związanych z ochroną środowiska
naturalnego, m. in.: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”. Podczas wycieczek i spacerów dzieci
dostrzegały negatywne skutki niewłaściwego obcowania ludzi z przyrodą. W czasie zajęć
„Nie zostawiam po sobie śladu” przedszkolaki nauczyły się segregować odpady wg ich
rodzaju. Rozpoznajemy oznaczenia pojemników na surowce wtórne, wiemy, co należy robić
z niewykorzystanymi lekarstwami i zużytymi bateriami. Wszystkie grupy biorą udział w
zbiórce zakrętek, baterii oraz płyt.
Dzieci potrafią właściwie zachowywać się w lesie i parku. Zachowują się spokojnie, aby nie
płoszyć zwierząt i ptaków. Podczas spotkania z leśnikiem zadawały wiele pytań dotyczących
opieki nad chorymi zwierzętami.
Zimą i na przedwiośniu dzieci dokarmiały ptaki na terenie ogrodu przedszkolnego. Z pomocą
rodziców wykonaliśmy karmniki dla ptaków. Zbieraliśmy również karmę i kocyki dla
bezdomnych zwierząt ze schroniska.

