Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluchów” w Słupsku

KRONIKA
MIŁOŚNIK PRZYRODY I ŚRODOWISKA

„W ogródku: na grządce i w szklarni”
Program autorski mgr Honorata Wilk

Zadania realizowane w roku przedszkolnym 2012/13
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Zagadnienia ujęte w programie miały na celu inspirować przedszkolaków do
poznawania świata naturalnego, pobudzać w nich ciekawość, przekazać wiedzę przyrodniczą,
ekologiczną i zdrowotną a także uwrażliwiać na piękno otaczającej przyrody.
Realizacja poszczególnych zagadnień programu uświadomiła dzieciom zależność
człowieka od środowiska naturalnego oraz zależność przyrody od człowieka. Własna praca,
bezpośredni kontakt z przyrodą i prowadzone obserwacje przyrodnicze wzbogaciły
przedszkolaków w nowe przeżycia i wyzwoliły w nich pozytywne emocje .

ZAGADNIENIA UJĘTE W OBSZARY TEMATYCZNE
1. OBSZAR: Żywność i ruch a zdrowie człowieka
Przedszkolaki poznały wiedzę na temat: jaki wpływ na zdrowie mają produkty spożywcze,
które zjadamy codziennie :


Dzieci tworzyły własną piramidę zdrowia z uwzględnieniem właściwości odżywczych
(z opakowań po produktach spożywczych, ilustracji z gazet reklamowych) w oparciu o
poznaną wiedzę, plakat edukacyjny „Talerz zdrowia”, zabawę dydaktyczną „Lubię
zimno” i „W sklepie spożywczym” .

.
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Przygotowywały sałatki owocowe z różnego rodzaju owoców – w myśl zasady „jedz 5
razy dziennie warzywa i owoce” (na koniec zajęć otrzymały ulotki edukacyjne dla
rodziców).



Dzieci wykonywały systematycznie prace plastyczne o tematyce zdrowotnej, które
umieszczone były na tablicach dla rodziców.
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Maluchy poznawały wartości odżywcze warzyw poprzez dotyk i smak oraz obserwacje
przyrodnicze na grządce.



W ramach programu dzieci wraz z rodzicami wykonały owocowo – warzywne stworki.
Do twórczości plastycznej dziecka wykorzystane zostały naturalne owoce i warzywa.
Stworki były piękne, pomysłowe - twórczość bez granic. Informacja o naszych
„Stworkach” ukazała się w codziennej prasie (Głos Pomorza) oraz pokazane były na
stronach internetowych naszych mediów lokalnych.
Nasze prace zostały wyeksponowane dla społeczności lokalnej na WYSTAWIE w
Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku, przy ul. 3-go Maja.
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Przedszkolaki poznały grzyby jadalne i trujące oraz runo leśne podczas WYSTAWY
GRZYBÓW w Inspekcji Sanitarnej w Słupsku, przy ul. Piotra Skargi 8.

Dzieci przygotowały prace konkursowe pod hasłem „Bezpieczne grzybobranie” na etap
powiatowy konkursu ogłoszonego przez Inspekcję Sanitarną w Słupsku. Wszystkie prace
naszych przedszkolaków zostały wyróżnione i nagrodzone – laureaci prac to: Julka, Kinga i
Olaf . BRAWO!!!
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W okresie zimowym - obie grupy przedszkolne pod okiem nauczycielek prowadziły
własne hodowle rzeżuchy. Maluchy miały możliwość obserwowania wzrostu roślin,
poznały jej smak poprzez degustowanie się nią podczas śniadania oraz dowiedziały się
o jej wartościach odżywczych.



Wysiały też nasiona owsa. Obserwowały jakie są różnice w wyglądzie tych roślin.
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Oto wyhodowany owies
Rośliny ozdobione pisanką wielkanocną stanowiły piękną, naturalną dekorację świąteczną.


Ewaluacją tematyki „żywność a zdrowie człowieka” był przedszkolny konkurs
profilaktyczny pod hasłem „Higiena i zdrowie”. Do jury konkursu zaprosiliśmy
rodziców i dziadków naszych przedszkolaków. Grupa Smerfów i Krasnali wykazała się
bogatą wiedzą o zdrowiu rozwiązując rebusy, zagadki, odpowiadając na pytania quizu.
Nieodłączną częścią konkursu były wykonane prace plastyczne pod hasłem „Moja
rodzina odżywia się zdrowo”.
Prace zostały wyeksponowane podczas ŚWIĘTA RODZICÓW w dniu 26 maja
(zadaniem rodziców było odszukanie pracy swojego dziecka i podpisanie jej).
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Dzieci otrzymały dyplomy, medale, owoce i drobne upominki.
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Wiosną – przedszkolaki pod kierunkiem nauczycielek, uprawiały własne ogródki, na
których wysiały rzodkiewkę, wysadziły cebulkę oraz cebule kwiatów - systematycznie
pielęgnowały rośliny i dbały o nie.
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SMERFY prowadzą obserwacje wzrostu roślin: rzodkiewki, cebulki i kwiatów gradioli
na własnym ogródku..



KRASNALE pielęgnują swoje rośliny.
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Dzieci miały możliwość porównania roślin, które rosły w szklarni: określały nazwy
sadzonek (pomidorów, sałaty), porównywały klimat „w szklarni i na grządce”
(maj 2013r. – przed przerwą wakacyjną).

Sierpień 2013r. (po powrocie z wakacji) – „ w szklarni i na grządce”.
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Razem z rodzicami wybraliśmy się na wycieczkę do Krzemienicy k/Słupska „szklanych uli”. Tam poznaliśmy smak świeżego miodu prosto z pasieki oraz
dowiedzieliśmy się o jego wartościach odżywczych. Mogliśmy obserwować pracowite
pszczółki, które produkowały zdrowy miód.

12

Ruch to zdrowie


Zabawy na świeżym powietrzu w okresie zimy.
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Festyn Rodzinny pod hasłem „Trzymaj Formę” - wspólna zabawa przy muzyce,
zawody, konkurencje sportowe dostarczyły wszystkim a szczególnie dzieciom dużo
radości – maj 2013r.
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2. OBSZAR: Zmiany pogody – cztery pory roku.


Przedszkolaki prowadziły obserwacje zachodzące w przyrodzie: określały temperaturę
rodzaj opadów, zjawiska –wiatry, burze. Tworzyły własne kalendarze obserwacji zmian
pór roku : jesień, zima, przedwiośnie, wiosna i lato - określały pory roku i daty tych
zmian.



W Dniu Wiosny przedszkolaki przyszły do przedszkola ubrane w bluzeczki koloru
zielonego. Wspólną zabawą witały WIOSNĘ
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W dniu kalendarzowej jesieni, wspólnie bawiliśmy się na „Balu Jesieni”

.

3. OBSZAR
Ogrody w najbliższym otoczeniu dziecka w różnych porach roku.


Wiosna w ogrodzie przedszkolnym.
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Jesień w ogrodzie przedszkolnym.



Jesień w ogródku KRASNALI I SMERFÓW.



Ogrody Działkowe przy ulicy Banacha.
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Zima w ogrodzie przedszkolnym

4. OBSZAR: Woda. Powietrze. Las.


Zasadnicza kwestie o wodzie dzieci poznały poprzez przygotowywanie się do
przedstawienia małych form teatralnych pod hasłem „Woda zdrowia doda”.



Realizowany program pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas” oraz obserwowane
doświadczenia (z balonem, świecą, ziemniakiem w wodzie itp.) dostarczyły
przedszkolakom wiedzy na temat: czym jest powietrze, gdzie się znajduje, jak ważne
jest czyste powietrze dla zdrowia, co zanieczyszcza otaczające nas powietrze.



Piękno lasu i runa leśnego dzieci mogły podziwiać podczas wystawy grzybów w
Słupskim Sanepidzie oraz poprzez oglądanie plansz edukacyjnych i albumów a także
wystawy prac plastycznych w Bibliotece Miejskiej przy ul. Banacha.

18

5. OBSZAR: Gleba.
Treści o glebie dzieci poznały poprzez obserwacje pod lupą i z użyciem lornetki różnych
rodzajów gleby, same dochodziły do wniosków: czym się one różnią, co można na tych
glebach wysiać, posadzić, jaką mają strukturę, czy jest w glebie życie? Podczas dokładnych
obserwacji Hania zauważyła małego robaczka, Maja mrówkę, Miłosz wyróżniał różnej
wielkości kamyczki.
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6. OBSZAR: Odpady.
Przedszkolaki dbają o środowisko i otoczenie w którym żyją, wiedzą, że należy segregować
śmieci, nie rzucamy papierków, nie niszczymy roślin , krzewów. Na zajęciach plastycznych
wyklejały pracę pod hasłem „Mój radosny kosz”
Przedszkolaki brały udział w konkursie ogłoszonym przez PGK pod hasłem „Z ekologią żyję w
zgodzie pomagam przyrodzie” oraz uczestniczyły w spektaklu edukacyjnym Grupy Teatralnej
Pomarańczowy Cylinder z Torunia nt. segregacji śmieci.
We wrześniu .2013r. przedszkolaki brały czynny udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie
Świata”. Dbamy o porządek wokół nas.

Sprzątamy otaczające nas środowisko - Parku Kultury i Wypoczynku przy ul. Banacha
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7. OBSZAR: Zwierzęta w otoczeniu dziecka.
Wybraliśmy się z wizytą do lecznicy zwierząt – Weterynaria przy ul. Z. Augusta.

Zimą dokarmialiśmy ptaki – oto nasz przedszkolny karmnik.

21

Nasz przyjaciel pies

Nasz przyjaciel - przedszkolny Kiciuś
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PODSUMOWANIE
Podczas realizacji zadań programowych ściśle współpracowaliśmy z rodzicami, stanowili jury
w konkursach wiedzy, wspólnie organizowaliśmy i bawiliśmy się podczas festynu rodzinnego.
Partnerami naszych działań była również Weterynaria przy ul. Piłsudskiego, Przychodnia
Rejonowa przy ulicy Łokietka, Gimnazjum Nr 4 przy ul. Banacha, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego, Straż Pożarna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Inspekcja
Sanitarna, Biblioteka Miejska przy ul. Banacha, Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku.
Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w podejmowanych zadaniach, rozwinęły zainteresowania i
nauczyły się dostrzegać zmian w otaczającym ich świecie. Zdobyły nowe wiadomości i
wyrobiły w sobie poczucie odpowiedzialności za zdrowie i środowisko w którym żyją.
Dzieci sukcesywnie zdobywały medale i dyplomy .

Program będzie kontynuowany w roku przedszkolnym 2013/14.
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