PLAN DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH DLA DZIECI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU
INTEGRACYJNYM NR 6 W KOŁOBRZEGU
Rok szkolny 2018/2019

Koordynator koła ekologicznego mgr H.Iwanek
MIESIĄC

DATA

WRZESIEŃ
2018

20.09.2018

TEMAT

1. Akcja ,, Sprzątanie Świata’’

23.09.2018

2. Pierwszy Dzień Jesieni’’

28.09.2018

3. ,, Dzień Morza’’

CELE

- kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska
naturalnego
- udział dzieci w sprzątaniu najbliższego
otoczenia
- poznanie charakterystycznych cech pory
roku Jesień
- zwrócenie uwagi na zróżnicowanie
regionów Polski charakteryzujących się
różnym ukształtowaniem terenu,
bogactwami naturalnymi i różną
roślinnością

PAŹDZIERNIK 01.10.2018
2018

Cały
miesiąc

1.,,Światowy Dzień Ptaków’’
- naprawa starych karmników dla ptaków
- obserwacja odlotów ptaków
ciepłolubnych
2.Spacery i wycieczki po
najbliższej okolicy

- zapoznanie z charakterystycznymi
zmianami w przyrodzie w toku
bezpośredniej i pośredniej obserwacji
- rozpoznawanie owoców i warzyw na
podstawie smaku, zapachu i dotyku,
utrwalenie wiadomości dotyczących
wyglądu i nazw

3. Wyprawa po jesienne dary

- wzbogacenie kącika przyrodniczego
- tworzenie kompozycji jesiennychwystawa

04-10.10.
2018

4.Światowy Tydzień Zwierząt

-oglądanie filmów przyrodniczych i
rozmowa na ich temat
- poznanie sposobów przygotowania się
zwierząt do zimy

10.10.2018

5. ,, Dzień Drzewa’

- sadzenie drzewa

LISTOPAD
2018

Cały
miesiąc

1.Spacery po najbliższej okolicy

03.11.2018

2.Światowy Dzień bez
Papierosa’’

14.11.2018

3.Dzień Czystego Powietrza’’

-rozróżnianie drzew rosnacych w
najbliższym otoczeniu
- udział w ogólnopolskim konkursie ,,
CZARODZIEJSKIE DRZEWO’’
- literatura tematyczna
-zapoznanie z charakterystycznymi
zmianami w przyrodzie w zależności od
pory roku, w toku bezpośredniej i
posredniej obserwacji
- obserwowanie zmian w przyrodzie w
związku ze zbliżającą się zimą, zjawiska
atmosferyczne: mgła, padający deszcz,
obniżająca się temperatura, skracająca się
długość dnia
- poznanie kalendarza pogody
-wzbogacenie kącika przyrody

- pogadanka na temat szkodliwości palenia
tytoniu

GRUDZIEŃ
2018

Data wg
1,,Węgiel kamienny- bogactwo
uznania
naturalne
nauczyciela

21.12.2018

- pogadanka na temat walki z
zanieczyszczeniami powietrza i sposobami
jego ochrony
- wyjaśnienie znaczenia czystego powietrza
w życiu ludzi i zwierząt

2.,,Pierwszy Dzień Zimy’’
- poznanie historii powstania węgla
kamiennego i jego właściwości
- poznanie innych ekologicznych żródeł
ciepła i energii

Data wg
3. Dokarmianie ptaków w
uznania
okresie zimy
nauczyciela

05.12.2018

4.Akcja choinkowa

- obserwacja zmian zachodzących w
zimowym krajobrazie
-poznanie zjawisk atmosferycznych
charakterystycznych dla zimy; opady
śniegu, szron, szadż,zawieje śnieżne

- obserwacja ptaków przylatujących do
karminików
- nazywanie ptaków odwiedzających
karmnik
-zapoznanie z ptasim jadłospisem i
jadłospisem zwierząt żyjących w lesie

STYCZEŃ
2019

LUTY 2019

Data wg
1.Poznanie cech
Uznania
charakterystcznych dla zimy
nauczyciela

17.01.2019

2. Dzień Ekologa

10.02.2019

1.Dzień Dokarmiania Zwierzyny
Leśnej

- pogadanka na temat ochrony drzew
iglastych

- poznanie właściwości śniegu ilodu,
zwrócennie uwagi na zanieczyszczenia ,
które zatrzymują w sobie
-poznanie ciekawostek o wodzie,
doświadczenia z wodą
- prace plastyczne zimowych krajobrazów

- poznanie podstawowych pojęć z zakresu
eklogii i ochrony przyrody
- kontynuowanie dokarmiania ptaków
Data wg
2.Odpady stałe zagrozenie dla
uznania
środowiska
nauczyciela

MARZEC
2019

Data wg
1.Spacery i wycieczki po
uznania
najbliższej okolicy
nauczyciela

Data wg
uznania
2. ,, Zielony ogródek’’ w Sali
nauczyciela

18.03.2019

- pogadanka na temat konieczności
dokarmiania zwierząt zimą
- poszerzanie wiadomości o zwierzętach
leśnych
- rozpropagowanie wiedzy na temat
selektywnej zbiórki surowców wtórnych
- pogadanki na temat wykorzystywania
surowców wtórnych, segregacja, recykling
- wyrabianie nawyków segregacji
odpadów
-obserwowanie zmian zachodzących w
przyrodzie przed zbliżającą się wiosną ;
coraz dłuższe dni,wyższa temperatura,
topnienie śniegu i lodu
- poznanie zwiastunów wiosny: kwitnienie
wierzby, leszczyny, pojawienie się
pierwszych pąków na drzewach i krzewach

3.Międzynarodowy Dzień Słońca
- poznanie czynników potrzebnych do
rozwoju roślin
- obserwacja wzrostu roślin

21.03.2019

4. Pierwszy Dzień Wiosny

22.03.2019

5. ,,Światowy Dzień Wody’’

- pogadanka na temat znaczenia promieni
słonecznych dla ludzi, zwierząt i roślin
- poznanie nazw wybranych planet układu
słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich
temat
- udział w wiosennym korowodzie

-poznanie tradycji Marzanny
- aktualizacja kącików przyrody

01.04.2019

1.,,Międzynarodowy Dzień
Ptaków’’

01.0407.04.2019

2.,,Tydzień Czystości Wód’’

-pogadanki, uświadomienie
indywidualnego wpływu na środowisko
wodne
- wdrażanie do racjonalnego
gospodarowania wodą

05.04.2019

3. ,, Światowy Dzień Leśnika i
Drzewiarza’’

- obserwacja leśnej przyrody na filmie,
ilustracjach

07.04.2019

4.,, Światowy Dzień Zdrowia’’

22.04.2019

5. ,,Dzień Ziemi’’

KWIECIEŃ
2019

25.04.2019

MAJ 2019

- udział w akcjach ogólnomiejskich
- zapoznanie z obiegiem wody w
przyrodzie
- poznanie sposobów ochrony i
oszczędzania wody
- podejmowanie działań na terenie
przedszkola i własnego domu
zmierzających do zmniejszenia zużycia
wody
- omówienie życia ptaków wiosną (
budowanie gniazd,składanie jaj, wylęganie
się młodych, dbanie o nie)
- gromadzenie literatury , zdjęć, albumów
o ptakach

6. Międzynarodowy Dzień
Świadomości Zagrozenia
Hałasem’’

Data wg
1.Spacery i wycieczki po
uznania
najblizszej okolicy
nauczyciela

- propagowanie zdrowego stylu życia
- rozumienie potrzeby spożywania
żywności produkowanej metodami
ekologicznymi
- poznanie sposobów ratowania Ziemi,
popularyzowanie haseł- proekologicznych
- poznanie różnych środowisk
przyrodniczych- spacery, wycieczki do
parku
- unikanie korzystania z plastikowych
opakowań i reklamówek
- szukanie żródel hałasu w najblizszej
okolicy
- uczymy się mówić i bawić ciszej

- obserwowanie w sposób bezpośredni
zmian zachodzących w przyrodzie
-poznawanie właściwości powietrza
poprzez zabawy, cwiczenia i eksperymenty
- oglądanie kwiatów ogrodowych,
omówienie ich budowy i etapów

rozwojowych

CZERWIEC
2019

15.05.2019

2.,,Świeto Polskiej
Niezapominajki’’

- szukanie polnych niezapominajek
-wykonanie niezapominajkowych plakatów
pod hasłem ,, Nie zapomnij o przyrodzie’’

15.05.2019

3.,,Dzień bez Samochodu’’

- rozumienie potrzeby ochrony środowiska
poprzez zmniejszenie ilości spalin w
powietrzu
- uświadomienie roli wycieczek pieszych i
rowerowych dla zdrowia i środowiska

31.05.2019

4. ,,Dzień Bociana’’

- poznanie zwyczajów i wyglądu bociana

05.06.2019

1.,,Światowy Dzień Ochrony
Środowiska’’

- pogadanki, rozmowy na temat ochrony
przyrody, utrwalenie wiedzy ekologicznej
- wzbudzanie u dzieci poczucia
odpowiedzialności za otaczające nas
środowisko naturalne

21.06.2019

2. ,,Pierwszy Dzień Lata’’

- korzystanie z uroków lata
-kontakty z przyrodą podczas wakacji
- cechy charakterystyczne pory roku LATO

