OBCHODY PIERWSZEGO DNIA WIOSNY
Cel: Pokazanie piękna budzącej się do życia przyrody
Data 23.03.2009r
Zrealizowane działania
- Rozmowa z dziećmi- zapoznanie ze znaczeniem słowa chochoł- wykorzystanie słomy
do ochrony roślin.
- Wykonanie marzanny ze słomy, ozdabianie jej kawałkami bibuły i starych
materiałów.
- Rozmowa z dziećmi na temat jesiennej przyrody.
- Spacer po najbliższej okolicy, szukanie śladów wiosny, topienie marzanny.

OBCHODY ZIELONEGO DNIA
Cel: Przedstawienie koloru zielonego jako koloru przyjaznego środowisku.
Data 12.03.2009r
Zrealizowane działania (wykaz wraz z krótkim opisem)
-

Przywitanie dzieci w zielonych strojach, opisywanie strojów, porównywanie odcieni
koloru zielonego. Tworzenie porównań „Zielony jak...(trawa, oliwka, kiwi, liść, itp.)
Odgadywanie zagadek przyrodniczych
Wysiewanie nasion rzeżuchy, sadzenie cebulek na szczypiorek.
Degustacja zielonych owoców i warzyw
Zabawy ruchowe przy piosence „Ogórek”.

OBCHODY DNIA MARCHEWKI
Cel: Przedstawienie i promowanie spożywanie warzyw i owoców, jako darów natury, na
przykładzie marchewki.
Data 05.11.08
Zrealizowane działania (wykaz wraz z krótkim opisem)
- Przywitanie dzieci w pomarańczowych strojach.
- Skrobanie marchewek na surówkę.
- Praca plastyczna- marchewkowe stempelki.
- Marchewkowa parada po szkole, zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.
- Kolorowanie marchewek.
ORGANIZACJA BALU EKOLOGICZNEGO
Cel: Zainteresowanie dzieci ochroną natury poprzez zabawę.
Data 24.02.2009r
Działania
- Pogadanka jak możemy chronić przyrodę i zmniejszać ilość zanieczyszczeń.
- Zdejmowanie dekoracji karnawałowych, cięcie pasków z bibuły.
- Wykonanie masek ze starych kopert i elementów dekoracji karnawałowych.
- Zabawa przy muzyce- „Bal maskowy”
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KĄCIK PRZYRODY W PRZEDSZKOLU- 20 punktów
Cel: Nauczenie dzieci codziennego dbania o naturę.
Data luty, marzec 2009r
Opis obserwacji
- sianie nasionek i sadzenie cebulek
- obserwacja pękających nasionek
- podlewanie roślin, codziennie rano.
- Obserwacja wzrostu roślin
- Zjadanie szczypiorku i rzeżuchy na kanapkach.
- Wysiewanie i pielęgnacja nowych nasionek.

1) KONKURS NA OBRAZY WYKONANE Z LIŚCI- 10 punktów
Cel: Pokazanie dzieciom, że natura może być doskonałym pretekstem do zabawy.
Data 24.10.2008r
Krótki opis
- wyjmowanie zasuszonych liści i wykładanie w pojemniczkach.
- „Szal pani jesieni” wysłuchanie opowiadania.
- Zabawy „Leśni detektywi”, szukanie ukrytego kasztana.
- Zabawy matematyczne z kolorowymi listkami, łączenie w pary, opisywanie wyglądu.
- „Obrazek z liści” naklejanie według pomysłów dzieci.
- Urządzenie wystawy dla rodziców.

2

