SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
„MAMA, TATA, SIOSTRA, BRAT Z SEGREGACJĄ ZA PAN BRAT”
REALIZOWANEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 15 W ZGIERZU
W ROKU SZKOLNYM 2020/21
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
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Program edukacji ekologicznej „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat”
był realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Zgierzu w formie innowacji pedagogicznej od 1
września 2020r. do 30 czerwca 2021r.
Działania programu miały charakter edukacji poprzez zabawę, udział w akcjach edukacyjnych, proekologicznych,
warsztatach,

konkursach,

wycieczkach,

grach

terenowych,

uroczystościach.

Program realizowała rada pedagogiczna przedszkola. Wszystkie nauczycielki odpowiadały za realizację zajęć
edukacyjnych, zabaw badawczych, wycieczek, warsztatów edukacyjnych, konkursów, akcji ekologicznych
zaplanowanych

w

programie.

w sposób samodzielny i aktywny

Podczas

realizacji

zadań

nabyły szeroką wiedzę przyrodniczo

i postawy ekologiczne dotyczące tematyki racjonalnego gospodarowania odpadami.

Całkowity koszt realizacji programu - 38 700zł
Kwota dotacji – 34 830zł
Wkład własny – 3 870zł

–

programu

dzieci

ekologiczną, umiejętności
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EFEKTY RZECZOWE PROGRAMU:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Zakupiono pomoce dydaktyczne za łączną kwotę - 10.350zł
Zakupiono materiały biurowe papiernicze i eksploatacyjne za łączną kwotę - 850zł.
Zorganizowano 5 wycieczek ekologiczno - terenowych za łączną kwotę 13.880.
Zorganizowano 9 warsztatów stacjonarnych za łączną kwotę - 11.360zł.
Zorganizowano 4 konkursy w tym dla dzieci, dla dzieci i rodziców oraz dla zgierskich przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych - wartość zakupionych nagród - 2.260zł
Inne działania:
1. Przeprowadzono 6 akcji ekologicznych:
1.1. „Przedszkolny EKOpatrol”
1.2. Zbiórka baterii z organizacją REBA S.A.
1.3. Obchody „Sprzątania świata”
1.4. Obchody „Dnia bez opakowań foliowych”
1.5. Obchody „Dnia Ziemi”
1.6. Obchody „Dnia bez śmiecenia”

2. Utworzono i systematycznie aktualizowano kącik ekologiczny w holu przedszkola, z informacjami
dotyczącymi zasad segregacji odpadów dla rodziców oraz kartami edukacyjnymi dla dzieci.
3. Wydano gazetkę przedszkolną o tematyce ekologicznej dla dzieci i rodziców.
4. Przygotowano z dziećmi przedstawienie ekologiczne i udostępniono nagranie video rodzicom i seniorom Dziennego Domu Opieki Senior Wigor w Zgierzu.
5. Zorganizowano piknik ekologiczny dla dzieci.
6. Prowadzono liczne obserwację przyrodnicze oraz zajęcia terenowe i ekologiczne wykorzystując zakupione w ramach
dofinansowania pomoce dydaktyczne.
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7. Wszystkie sale i pomieszczenia przedszkola zostały wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów, cała społeczność
przedszkola – dzieci, nauczyciele, pracownicy i rodzice wyrzucali do nich śmieci zgodnie z zasadami segregacji.

I. Zakupione pomoce dydaktyczne
II. Zakupione materiały biurowe papiernicze i eksploatacyjne
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III. Zorganizowano 5 wycieczek ekologiczno – terenowych:
1. Wycieczka do Zagrody Bednarza
na warsztaty ekologiczne pt. Recykling dawniej i dziś (06 i 07.10.2020, gr. IV,V)
Podczas wycieczki dzieci z grup starszych zostały zapoznane z tematyką recyklingu na dawnej wsi, poznały dawne sposoby ludzi na
radzenie sobie z odpadami zielonymi np. kompostowanie ich przy pomocy dżdżownic kalifornijskich. Następnie cofnęły się w czasie i
zobaczyły jak wyglądały dawne maszyny i urządzenia. Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość obsługiwania maszyny do
kręcenia lodów oraz wykonanie prania w baliach przy użyciu kijanek oraz przy użyciu tary. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach
bednarstwa tradycyjnego - składały wiaderka z klepek i obręczy.
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2. Wycieczka do Leśniczówki „Źródliska” w Lućmierz – Las
na warsztaty ekologiczno- plastycznych pt. „Las w butelce” (12.10.2020r., gr. I,II,III)
Podczas wycieczki dzieci z grup młodszych poszerzały wiedzę na temat jednego ze sposobów ochrony środowiska - recyklingu oraz
tworzyły roślinne kompozycje wykorzystując do tego zużyte, plastikowe butelki. Efekt wykonanej pracy był zdumiewający, a radość
dzieci w trakcie tej niecodziennej „lekcji” - ogromna.
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3. Wycieczka do Centrum Nauki Experymentarium w Łodzi
na warsztaty "Ekologia – recykling" (26.02.2021, gr. IV, V)
Podczas wycieczki dzieci utrwaliły zasady segregacji odpadów, poznały długość rozkładania się wybranych odpadów, dowiedziały się,
których
odpadków
ludzie
produkują
najwięcej
oraz
samodzielnie
ozdobiły
EKO
torbę,
którą
zabrały
do domu.
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4. Wycieczka do Krainy Dzikiej Kaczki
na warsztaty ekologiczno - terenowe „Z segregacją za pan brat” (02.06.2021r., gr. I, II, III, IV,
V)
Podczas wycieczki przedszkolaki „wcieliły się” w rolę „badaczy przyrody” i prowadziły wnikliwe obserwacje przyrodnicze oraz
wykonały przyborniki i zabawki sensoryczne z recyklingu.
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5. 5. Wycieczka do Akademii Twórczego Rozwoju Inspiro w Łodzi na warsztaty ekologiczne
"Ekomisja ważna sprawa z recyklingiem jest zabawa" (09.06.2021r., gr. I, II, III, IV, V)
Zajęcia złożone były z kilku części: wesołych pląsów przy muzyce, zabaw integracyjnych, rywalizacji sportowych oraz wyzwań
plastyczno-konstrukcyjnych. Przedszkolaki utrwalały wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące recyklingu, między innymi
wykonując z piękne, kolorowe latawce z surowców wtórnych.

1.
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IV. Zorganizowano 9 warsztatów stacjonarnych
1. Warsztat ekologiczny „Ekodetektyw i ekologia”
przeprowadzony przez firmę „W Łodzi, o co chodzi" Dominika Śliwkiewicz (18 – 19.11.2020r.,
gr. I, II, III, IV, V)

11

2. Warsztat ekologiczny "Biżuteria z recyklingu" przeprowadzony przez firmę "Świat przygód"
Grzegorz Boryca (01.12.2020r., gr. I, II, III, IV, V)
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3. Warsztat ekologiczny „Ekolodzy na tropie”
przeprowadzony przez firmę Akademia Twórczego Rozwoju „Inspiro” w Łodzi (10.12.2020, gr.
IV, V)
Przedszkolaki wzięły udział w zabawach utrwalających wiadomości z zakresu segregacji odpadów i dbania o środowisko. Dowiedziały
się również, jak oczyścić wodę wykonując prostą oczyszczalnię.
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4. Warsztat ekologiczny „Eko-granie na dywanie”
przeprowadzony przez firmę Funimki z Bydgoszczy (27.01.2021r., gr. I, II, III, IV, V)
Dzieci dowiedziały się w jaki sposób można ponownie wykorzystać niektóre odpady i samodzielnie wykonały instrumenty wykorzystując do tego m.in zużyte
jednorazowe kubki, balony, bibułę i plastikowe nakrętki.
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5. Warsztat ekologiczny „Modelowa sortownia odpadów”
przeprowadzony przez firmę Akademia Twórczego Rozwoju „Inspiro” w Łodzi (05.03.2021r.,
gr. I, II, III).
Przedszkolaki wyjaśniały znaczenie pojęcia „ekologia”, omawiały zachowania prowadzące do degradacji środowiska, a także sposoby ochrony wód, powietrza i gleby. Podczas zabaw osnutych na treści utworów z literatury, dzieci poznawały i utrwalały wiedzę dotyczącą segregacji odpadów wprowadzając ją od
razu w życie podczas zabawy dydaktycznej.

15

6. Warsztat ekologiczny „Eko-zabawka” przeprowadzony przez firmę Funimki z Bydgoszczy
(28.04.2021r., gr. I, II, III, IV, V)
W ramach warsztatów przedszkolaki samodzielnie stworzyły z plastikowego kubeczka i balonika zabawkę „EKO-rybka".
Idealna rzecz do ćwiczenia zręczności i cierpliwości dla wszystkich małych i większych dzieci :)
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7. Warsztat ekologiczny „Ekodetektyw na tropie śmieci”
przeprowadzony przez firmę Akademia Twórczego Rozwoju „Inspiro” w Łodzi (16-17.03.2021r.)
wszystkie grupy
Podczas zabaw warsztatowych zadaniem dzieci było rozpoznawanie i nazywanie tworzyw, z których wykonane zostały odpady oraz segregowanie ich do
odpowiednich worków. Przedszkolaki szczególnie zainteresowały się „maszyną” do recyklingu, która „pochłaniała” kolejne odpady przetwarzając je w nowe,
użyteczne przedmioty. Następnie, aby lepiej poznać zasadę recyklingu, dzieci samodzielnie, pod okiem animatorów, przygotowały masę papierową
wykorzystując niepotrzebne kartki i wykonały małe arkusze ekologicznego papieru.
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8. Warsztat ekologiczny „Drugie życie butelki – świnka skarbonka”
przeprowadzony przez firmę „Moja piaskownica ” w Łodzi (13.05.2021r., gr. I, II, III, IV, V)
Podczas warsztatów dzieci miały okazję utrwalić wiedzę z zakresu upcyklingu i ponownego wykorzystania plastikowej butelki. Efektem zabaw plastycznotechnicznych były świnki EKOskarbonki.

18

Warsztat ekologiczny „Pani Gazetka”
przeprowadzony przez firmę Funimki z Bydgoszczy (09.06.2021r., gr. I, II, III, IV, V)
8.

W trakcie warsztatów połączonych z uroczystym piknikiem ekologicznym na zakończenie projektu dzieci dowiedziały się , jak można wykorzystać stare
gazety oraz inne odpady papierowe i tekturowe do zorganizowania ciekawych zabaw i konkursów.
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V. Zorganizowano 4 konkursy:
1. Zabawę konkursową dla rodziców dzieci uczęszczających do MP 15 w Zgierzu
na zaprojektowanie znaku graficznego programu edukacji ekologicznej
„Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat”
realizowanego w roku szkolnym 2020/2021 w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Zgierzu
dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi (październik 2020r.)
Do konkursu zgłosiło swoje autorskie projekty logo 4 uczestników. Prace konkursowe odznaczały się inwencją twórczą, interesującym ujęciem
konkursowego tematu i indywidualnym podejściem do jego realizacji. Biorąc pod uwagę ustalone kryteria, zakładające m.in., iż logo powinno być
czytelne i łatwe do zapamiętania, zawierać elementy kojarzące się z głównym przesłaniem programu, jakim jest popularyzowanie segregacji odpadów
w środowisku rodzinnym Jury postanowiło przyznać: jedno I miejsce oraz trzy wyróżnienia.
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2. Konkurs literacko – plastyczny dla dzieci i rodziców MP 15 w Zgierzu
„MAMA, TATA, SIOSTRA, BRAT Z SEGREGACJĄ ZA PAN BRAT” (listopad 2020r.)
Do konkursu zgłosiło się 6 rodzin, które wykonały słowno – obrazkowe książeczki nawiązujące do konkursowego tematu, promujące właściwe postawy
wobec środowiska przyrodniczego związane z segregowaniem odpadów i ukazaniem wpływu ludzi na środowisko. Jury postanowiło nagrodzić wszystkich
uczestników konkursu i przyznać: dwa I miejsca ex equo , jedno drugie i trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia.
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3.Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-techniczny „Eko-Marzanna”
skierowany do grup 5 i 6 latków ze zgierskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. (marzec
2021r.)
Jego celem było rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy dzieci na temat możliwości powtórnego wykorzystania odpadów do wykonania nowych rzeczy,
zachęcanie przedszkolaków do podejmowania działań plastyczno-technicznych w grupie oraz pobudzanie ich wyobraźni.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 9 przedszkoli i 3 oddziały przedszkolne ze szkół podstawowych.
Jury ogłosiło następujący werdykt:
I miejsce: Grupa”0”A –Żabki z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu
II miejsce: Grupa VI z Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu
III miejsce: Grupa V „Sówki” z Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zgierzu.
Wyróżnienia:
- Grupa IV z Miejskiego Przedszkola nr 9 w Zgierzu
- Grupa 5, 6 latków z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Zgierzu
- Grupa „Żabki” z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu
Jury, doceniając ponadto poczucie humoru autorów, postanowiło przyznać wyróżnienie dodatkowe pracy
wykonanej
przez Grupę IV z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu ze względu na odniesienie do aktualnej sytuacji.
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4. Wewnątrzprzedszkolny konkursu plastyczno-ekologiczny pod hasłem
"Coś ciekawego z materiału odpadowego"(maj 2021r.)
W konkursie wzięły udział wszystkie grupy z naszego przedszkola. Dzieci zespołowo wykonywały prace nadając drugie życie różnorodnym materiałom
odpadowym:
Gr. I wykonała - kosz na śmieci z kolorowych nakrętek
Gr. II wykonała - wiosenny mini ogródek z drewnianych szpatułek
Gr. III wykonała - kilkupoziomowy garaż kartonu, tekturowych rolek po papierze toaletowym i wytłaczanek po jajkach
Gr. IV wykonała drewnianą, dekoracyjną skrzynkę na doniczkę ze starego stelaża łóżeczka.
Gr. V wykonała organizer na biurko z pudełka i kartonowych rolek po papierze toaletowym.
Wszystkie grupy zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, książkami oraz drobnym sprzętem
sportowym.
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VI. Inne działania:
1. Przeprowadzono 6 akcji ekologicznych:
1.1. „Przedszkolny EKOpatrol”
Przedszkolaki wraz z nauczycielami z 11 placówek: ze Zgierza, Wrocławia, Bełchatowa, Idzikowic, Rudy Bugaj i Częstochowy z ogromnym zaangażowaniem realizowały w swoich przedszkolach działania proekologiczne i utrwalały zasady prawidłowej segregacji odpadów poprzez wykonanie zadań akcji
ekologicznej zorganiownej przez MP 15 w Zgierzu „Przedszkolnego EKOpatrolu” a mianowicie: wykonały transparenty z napisem „EKOpatrol” propagujący treści związane z prawidłową segregacją odpadów, zorganizowały dwa EKOpatrole – przemarsze w terenie celem sprawdzenia stanu czystości miejsc
położonych w bliskiej okolicy przedszkola (w miarę możliwości), przeprowadziły dwie zabawy tropiące wg scenariuszy.
Akcja trwała od 22 października 2020r. do 15 maja 2021r., miała dwie edycję: jesienną i wiosenną
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1.2. Zbiórka baterii z organizacją REBA S.A.

1.3

Akcja „Sprzątanie świata”

Tegoroczne obchody miały charakter zabaw ekologicznych pod hasłem „Piątka za segregację". Głównym celem zabaw było zapoznanie dzieci z zasadami
segregacji odpadów. Motywem przewodnim zajęć było poznanie 5 super bohaterów: Wyszkłolonego, Papa Piera, Plastikę - Metalikę, El Bio i Zmieszka,
którzy w obrazowy sposób nauczą dzieci prawidłowej segregacji odpadów.
Podczas zajęć dzieci wysłuchały listu o zmartwieniu pani Ziemi, zapoznały się z opowiadaniem Super Piątka, "sprzątały" śmieci w rytm muzyki oraz
wykonywały prace plastyczno-techniczne a starszaki dodatkowo zagrały w grę wielkoformatową Dbam o środowisko.
Następnie przedszkolaki z proekologicznymi transparentami własnego projektu, dotyczącymi segregacji odpadów, przespacerowały się ulicami osiedla, by
samodzielnie sprawdzić stan czystości miejsc, które często odwiedzają a także pokazać mieszkańcom osiedla, że temat segregacji odpadów jest bardzo ważny.
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„Sprzątanie świata”
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1.4. Obchody „Dnia bez opakowań foliowych”
23 stycznia obchodziliśmy w przedszkolu „Dzień bez opakowań foliowych”, święto nietypowe, ale bardzo ważne. Foliowe opakowania, które otaczają nas
zewsząd, zwłaszcza reklamówki na zakupy, kończą zwykle, jako odpady. Cóż w tej sytuacji zrobić? Najlepiej po prostu jak najbardziej ograniczyć korzystanie
z opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Z tej okazji przedszkolaki dzieliły się wiedzą w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami, nauczyły
się jak samodzielnie zrobić ekologiczne opakowania i jakie działania podejmować, żeby ograniczyć plastik w życiu codziennym. Bardzo ważne jest
edukowanie społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, a także, w następnej kolejności, gospodarowania opakowaniami, dlatego zaczynamy od
najmłodszych.
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1.5. Obchody „Dnia Ziemi”
22 kwietnia przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi. W poszczególnych grupach odbyły się zajęcia edukacyjne o tematyce
ekologicznej wzbogacające wiedzę dzieci na temat przyczyn złego stanu przyrody na Ziemi a także sposobów jej ochrony. eko - akcja związana była z
realizacją ogólnopolskiego przedsięwzięcia po nazwą „Przedszkolny EKOpartol MP 15” zainicjowanego przez naszą placówkę. Przedszkolaki
przygotowywały się do tego dnia bardzo sumiennie – wykonały tematyczne transparenty i chorągiewki, przeprowadziły eko-patrol sprawdzając stan czystości
w najbliższej okolicy. Niestety, okazało się, że nie jest najlepiej. Podczas patrolu dzieci obserwowały również wiosenne oznaki – rośliny, owady, ptasie
gniazda; wykonywały różne zadania utrwalając wiadomości o przyrodzie. Podczas klasowych zajęć nie zabrakło zabaw z wykorzystaniem wielu ciekawych
pomocy dydaktycznych zakupionych z dotacji WFOiŚ w Łodzi w ramach realizacji przedszkolnego programu edukacji ekologicznej. Akcja udała się, pogoda
prawie dopisała, a dzieci wiedzą, że dbać o przyrodę trzeba na co dzień – i taką deklarację złożyły.
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„Dzień Ziemi”
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1.6. Obchody „Dnia bez śmiecenia”
Nasze przedszkolaki w „Dniu bez śmiecenia” twórczo zajęły się tematem upcyklingu i w ramach przedszkolnego konkursu dały „drugie życie” odpadom wykonując w grupie ciekawe prace przestrzenne. Każda grupa miała również okazję zaprezentować wysoki poziom swojej wiedzy ekologicznej podczas zabawy
„Eko-znawcy” rozwiązując quiz lub eko-krzyżówkę. Dodatkową atrakcją dnia były ekologiczne foto - budki,z których można nadal skorzystać w holu przedszkola.
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2. Prowadzono kącik ekologiczny w holu przedszkola, w którym prezentowano plansze
dotyczące segregacji odpadów dla rodziców oraz karty edukacyjne dla dzieci.

3. Przygotowano z dziećmi przedstawienie ekologiczne i udostępniono nagranie video
rodzicom i seniorom Domu Senior Wigor w Zgierzu
Kolejnym z zaplanowanych przez nas wydarzeń w ramach programu edukacji ekologicznej „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat”
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi było przygotowanie inscenizacji o tematyce ekologicznej
w wykonaniu dzieci z grup starszych, która odbyła się w czwartek – 12 maja. Jej celem było utrwalenie treści związanych z ochroną środowiska oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec problemu racjonalnego gospodarowania odpadami. Przedszkolaki z dużym zapałem przygotowywały się do tego
przedsięwzięcia i z zaangażowaniem odegrały swoje role.
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Przedstawienie ekologiczne „EKO ŚWIAT”
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4. Zorganizowano piknik ekologiczny dla dzieci na podsumowanie realizacji programu.

5. Prowadzono w okresie od 1.09.2020 do 30.06.2021r. liczne obserwacje przyrodnicze oraz zajęcia
terenowe i ekologiczne wykorzystując zakupione w ramach dofinansowania pomoce dydaktyczne
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Program edukacji ekologicznej „Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat” realizowany w roku
szkolnym 2021/21 w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Zgierzu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został wdrożony w formie innowacji pedagogicznej
i objął swym zasięgiem wszystkie dzieci uczęszczające do placówki, a także w wybranych formach – ich
rodziców, mieszkańców osiedla, dzieci i nauczycieli wielu zgierskich szkół i przedszkoli, a także podopiecznych
Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor. Jego realizacja przyniosła wiele pozytywnych efektów dydaktycznych,
wychowawczych i społecznych. Znacząco wzrosła świadomość ekologiczna naszych wychowanków i ich
rodziców. Różnorodność zaplanowanych form realizacji programu oraz uzyskane dofinansowanie pozwoliły nam
na wielowymiarowe działania skierowane do wielu grup odbiorców.
Główne założenia programu dotyczące utrwalania i upowszechniania wśród dzieci, rodziców
i innych mieszkańców osiedla zachowań prowadzących do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz
świadomego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami, w tym przestrzegania zasad segregacji zostały
osiągnięte. Pokazała to przeprowadzona ewaluacja programu oraz codzienna obserwacja zachowań dzieci.
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Poprzez realizację zadań programu dzieci nabyły określoną wiedzę przyrodniczo – ekologiczną,
umiejętności i pożądane postawy związane z ochroną środowiska:
 rozróżniają rodzaje odpadów
 znają kolory pojemników do segregacji odpadów
 właściwie segregują odpady – znają zasady segregacji
 znają zasady zbiórki baterii, leków, odpadów wielkogabarytowych
 proponują działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
(np. stosowanie opakowań wielokrotnego użytku, przeznaczonych do recyklingu; oddanie
niepotrzebnych rzeczy innym)
 rozumieją znaczenie pojęć: ekologia, recykling, upcykling, „zero wast”, kompostownik,
surowce wtórne
 znają i stosują kodeks ekologa
 znają szkodliwe oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze
 znają zagrożenia wynikające z nadmiernego zaśmiecania środowiska
 wybierają ekologiczny rodzaj opakowań (rezygnuje z „reklamówek” )






potrafią wymienić źródła zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby
wiedzą, w jaki sposób można oszczędzać wodę, papier, energię elektryczną
odróżniają pozytywne i negatywne działania człowieka wpływające na środowisko
potrafią wysnuć proste wnioski na podstawie obserwacji, zabaw badawczych i doświadczeń
potrafią posługiwać się przyborami do zabaw badawczych i obserwacji przyrodniczych
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Poprzez realizację programu rodzice, pracownicy przedszkola, a także mieszkańcy osiedla wzbogacili
wiedzę przyrodniczo – ekologiczną i postawy związane z ochroną środowiska:
 znają aktualne zasady segregacji odpadów
 w większości segregują odpady w swoich gospodarstwach domowych
 znają sposoby na zapobieganie powstawania zbyt dużej ilości odpadów
 są świadomi niebezpieczeństwa spowodowanego prowadzeniem zbyt konsumpcyjnego stylu życia
 znają podstawowe pojęcia ekologiczne z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami

Sprawozdanie opracowała: mgr Agata Zawadzka

