„Ekologia w przedszkolu”
Ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która polega
na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. W naszej placówce nauczycielki wykorzystują całe bogactwo środków, metod i form, które przyczyniają się do lepszego wprowadzenia dzieci w tematy ekologiczne.
1. „Ciekawe zabawki – zrobię to sam” – konkurs przedszkolny o tematyce ekologicznej - VI 2020–
org. PP 5
W czerwcu 2020 został rozstrzygnięty przedszkolny konkurs ekologiczny pt. „Ciekawe zabawki –zrobię to
sam”. Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni, fantazji, wrażliwości estetycznej oraz twórcze zagospodarowanie czasu spędzanego wraz z rodzicami w dobie koronawirusa. Wykonanie zabawek z materiałów
dostępnych w domowych zasobach spotkało się z dużym zaangażowaniem. Dzieci wraz z rodzicami prezentowały ciekawe prace plastyczno- techniczne na fb poszczególnych grup wiekowych w postaci filmików
i zdjęć, a komisja wyłoniła laureatów do nagród.

2. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- Ogólnopolski Program Edukacyjny- IX 2020
Edukacja ekologiczna jest nierozłącznie związana z działalnością promującą zdrowy styl życia. We wrześniu 2020 roku nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Celem programu jest dostarczanie wiedzy o otaczającym świecie, poznanie przyrody – jej flory i fauny, poznanie czynników wpływających na zdrowie – w tym zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. Dzieci uczą się, jak dbać o rośliny i zwierzęta, czystość powietrza,
jak segregować śmieci, oszczędzać energię i wodę, dlaczego warto jeść warzywa i owoce, jak żyć z zgodzie
z naturą.

3. ,,Sprzątanie Świata” - akcja ekologiczna – IX 2020
Wrzesień jest miesiącem, w którym w całej Polsce odbywa się Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata.
Nasze przedszkolaki zaopatrzone w rękawice i worki również zaangażowały się w tę akcję. Dzieci chętnie
pomagały w sprzątaniu ogrodu przedszkolnego oraz terenu w pobliżu przedszkola, gdzie zebrano śmieci
odpowiednie worki. Głównym celem tych działań było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”,
wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska, recyklingu. Nagrodą za troskę i włożony wysiłek dzieci była
zabawa na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem atrakcyjnych zabawek.

4. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” - program edukacyjny - org PSSE –IX 2020
Kolejnym programem wiążącym zdrowy styl życia z ekologią, w którym biorą w roku szkolnym 2020/2021
udział dzieci 5-6 letnie z naszej placówki jest Program Edukacyjny ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?” realizowany we współpracy z PSSE Ostrowiec. Realizowane treści są także do rodziców i opiekunów.
Jego celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne,
podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

5. „Czyste powietrze wokół nas”, program przedszkolnej edukacji antynikotynowej – org. PSSE
–IX 2020
,,Czyste powietrze wokół nas’’- program przedszkolnej edukacji antynikotynowej. Realizowany
jest w naszym przedszkolu od września 2020 roku we współpracy z PSSE Ostrowiec. Program ma charakter profilaktyczny a skierowany jest do dzieci i rodziców . Główne jego cele zmierzają do:
 wzrostu kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program stanowi pierwszy
etap nabywania wiedzy na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego. Dzięki odpowiednim
scenariuszom zajęć, kolorowankom, maskotkom i plakatom nauczycielki kształtują pożądane
postawy prozdrowotne i proekologiczne. Postawa obronna wobec palenia tytoniu wykształcona
w wieku przedszkolnym procentować będzie przez całe dorosłe życie.

6. „Klub Mleczaka” - ogólnopolski konkurs edukacji zdrowotnej.
W listopadzie i grudniu 2020 roku grupy najstarsze naszego przedszkola realizowały ogólnopolski program
edukacji zdrowotnej ,,Klub Mleczaka”. Program ma na celu edukację z zakresu profilaktyki stomatologicznej oraz zmianę nawyków higienicznych dzieci i dorosłych. Dzieci dzięki poznaniu bohaterów krótkich
opowiadań utrwalały wiedzę z zakresu działań i zachowań prozdrowotnych. Finałem jego realizacji jest
wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej kolejnego członka „Klubu Mleczaka”, którym został zajączek, wiewiórka, małpa. Dzieci wykonały prace grupowe różnymi technikami wykorzystując surowce
wtórne.

7. ,,Ostrowieckie dzieci wiedzą jak segregować śmieci” - konkurs plastyczny –org. Gmina Ostrowiec
XI 2020
Kolejnym krokiem służącym promowaniu zachowań proekologicznych było przystąpienie do konkursu
plastycznego ogłoszonego w listopadzie 2020 roku przez Gminę Ostrowiec i firmę PUK ,,Fart BIS” zajmującą się wywozem odpadów pod nazwą „Ostrowieckie dzieci wiedzą, jak segregować śmieci”. Prace zostały
wykonane przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych. Miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie:
 prawidłowej segregacji odpadów,
 wykształcenie pożądanych zachowań i nawyków.
Dzieci z naszego przedszkola zdobyły I miejsce oraz dwa wyróżnienia.

8. „Dokarmiamy ptaki w naszym ogrodzie” - przedszkolna, zimowa akcja pomocy ptakom - X 2020
Ufundowanie ogrodowych karmników przez Radę Osiedla „Ludwików’’ stało się okazją do zainicjowania
zimowej akcji pomocy ptakom - „Dokarmiamy ptaki w naszym ogrodzie” .W okresie jesienno-zimowym
podczas zabaw na świeżym powietrzu przedszkolaki nie zapominają o ptasich smakołykach. Dokarmiając
ptaki, zbliżają się do nich, uczą się, pobudzają swoje zainteresowania i uwrażliwiają na przyrodę, a także
zyskują poczucie, że robią coś dobrego. Takie działania służą kształtowaniu poczucia odpowiedzialności,
obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt.

9. ,,Dbamy o czyste powietrze w naszym przedszkolu” -opracowanie dobrej praktyki i zamieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach – XI 2020
Opracowanie i zamieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach dobrej praktyki pod nazwą „Dbamy o czyste powietrze w naszym przedszkolu”. W ramach realizowanego projektu nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą ,,# Oddychaj Polsko’’, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej stanu powietrza, jego zanieczyszczenia oraz zagrożeń jakie za sobą niesie. Zagadnienie smogu to temat niezwykle ważny i aktualny. Jest on nieodłącznym elementem edukacji
ekologicznej dzieci już w wieku przedszkolnym. Dyrekcja, grono pedagogiczne i personel przedszkola ściśle ze sobą współpracują w zakresie minimalizowania narażania dziecka na kontakt z zanieczyszczonym
powietrzem, monitorując jego jakość na terenie osiedla Ludwików z wykorzystaniem aplikacji Airly i
Syngeos. Codzienna organizacja zajęć w przedszkolu jest uzależniona od stanu jakości powietrza kontrolowanego przez w/w aplikacje. Wskazanie wysokiego stężenia zanieczyszczeń w godzinach pobytu dziecka w
przedszkolu, skutkuje organizacją zajęć w budynku przedszkola oraz ograniczeniem wietrzenia pomieszczeń. Aby poprawić jakość powietrza w salach zajęć, zakupiono profesjonalne, mobilne oczyszczacze
powietrza, których celem jest neutralizowanie cząstek stałych, absorbcja nieprzyjemnych zapachów, dezaktywacja wirusów, bakterii oraz drobnoustrojów chorobotwórczych, alergenów, zarodników grzybów
i pleśni, 7-stopniowa filtracja powietrza oraz antybakteryjna lampa UV eliminuje zanieczyszczenia i minimalizuje prawdopodobieństwo nabycia infekcji przez dzieci przebywające w grupie przedszkolnej. W każdej sali podczas pobytu dziecka w przedszkolu pracuje profesjonalne urządzenie. Jonizacja powietrza
wpływa na poprawę zdolności koncentracji, zwiększa odporność całego organizmu. Czyste i świeże powietrze podnosi komfort zabawy i nauki każdego dziecka w przedszkolu. Ponadto 2 razy w tygodniu po za-

kończeniu zajęć przedszkolnych poszczególne sale są ozonowane za pomocą zakupionych ozonatorów
powietrza, których celem jest działanie bakteriobójcze. Profesjonalne jonizowanie i ozonowanie pomieszczeń przedszkolnych nabrało szczególnego znaczenia w czasie zagrożenia epidemiologicznego, gdzie
zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu jest sprawą nadrzędną.
Włączenie się do Ogólnopolskiej kampanii ,,# Oddychaj Polsko’’ niosło za sobą obowiązek realizacji treści
ekologicznych w każdej grupie przedszkolnej. Dzieci poznawały skutki zanieczyszczeń powietrza oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Uczyły się o sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom i roli jaką sami
mogą odegrać jako mieszkańcy planety - Ziemi.

10. ,,Moja świąteczna kartka” - konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej – XI – XII 2020- org PP5
Okres bożonarodzeniowy stał się okazją do ogłoszenia wśród zbiorowości przedszkolnej konkursu ekologicznego „Moja świąteczna kartka” Zadaniem uczestników było wykonanie z surowców wtórnych kartki
świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci z pomocą rodziców wykonały piękne prace plastyczne. Na holu została zorganizowana wystawa, którą mogły podziwiać wszystkie przedszkolaki. Kartki świąteczne zrobione od serca powędrowały w kopertach do osób samotnych, starszych z osiedla „Ludwików” i
„Hutnicze” z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi od dzieci, dyrekcji, grona pedagogicznego i
personelu Przedszkola Publicznego nr 5.

