
EKOLOGIA TO NIE WSZYSTKO – DBAJ  

O SWOJE ŚRODOWISKO  

 W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego 

znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”. 

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje,  

z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych 

niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną 

środowisku. Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze. 

Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, 

które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym 

otoczeniu. Często są to bardzo proste działania. 

 Dzieci z naszego przedszkola wykorzystując materiały odpadowe (butelki plastikowe, 

kartony itp.) wykonały „śmiecioludki” dając drugie życie materiałom odpadowym. 

 

 

 

 



   

  

Materiały odpadowe wykorzystywane są również jak pomoce do zabaw ruchowych. 

 

 

WIEDZĄ NAWWET DZICIAKI, ŻE WAŻNA  

JEST SEGREGACJA 

Zmniejszajmy ilości i segregujmy odpady: 

 Oszczędzajmy papier, zbierajmy makulaturę do specjalnie wyznaczonych 

pojemników. 

 Używajmy butelek zwrotnych, zbędne szkło zwracajmy do punktów skupu lub 

wyrzucajmy do specjalnie oznaczonych pojemników. 

 Unikajmy kupowania rzeczy z plastiku, na zakupy zabierajmy ze sobą reklamówki, 

aby nie trzeba było przynosić kolejnej torby plastikowej ze sklepu. 



 Zużyte baterie umieszczajmy w specjalnie oznaczonych do tego celu pojemnikach 

(często są takie miejsca w sklepach elektrycznych, czy punkty zbiórki w szkołach). 

  Nie wyrzucajmy ze zwykłymi śmieciami opakowań po farbach, środkach 

owadobójczych, rozpuszczalnikach, przeterminowanych leków – są na nie specjalne 

punkty zbiórki.  

 Nie należy wylewać również takich rzeczy do zlewu, grozi to zanieczyszczeniem wód. 

  Kupujmy artykuły w szkle a nie w puszkach (produkcja szkła jest tańsza i może być 

ono powtórnie wykorzystane). 

 Nasi milusińscy wiedzą jak ważną rzeczą jest segregowanie śmieci. 

 

 

 



 

 

DBAJĄC O WODĘ CHRONISZ PRZYRODĘ 

Oszczędzajmy wodę przez: 

 

 Korzystanie z kąpieli pod prysznicem zamiast w wannie. 

 • W spłuczce w toalecie załóżmy zawór ograniczający. 

• Ograniczmy pranie (rzecz raz założona przeważnie nadaje się do powtórnego 

wykorzystania np. bluzy, spodnie, swetry). 

• Oszczędzajmy wodę przy zmywaniu. 

• Kontrolujmy szczelność kranów. 

• Kupujmy sprzęty oszczędzające wodę (pralki, zmywarki do naczyń). 



Jeśli w ciągu dziesięciu sekund z kranu spadnie sześć kropel wody to na dobę da nam to 12 

litrów strat, w tygodniu to strata osiemdziesięciu litrów, a w ciągu roku to już będzie cztery 

tysiące litrów! 

Zmniejszajmy zanieczyszczenie wody: 

• Nie należy wylewać farb, lakierów, rozpuszczalników do kanalizacji. 

• Samochód należy myć w takim miejscu, aby resztki benzyny i olejów nie przedostały się do 

kanalizacji. 

• Używajmy środki czyszczące bezpiecznych dla środowiska (patrzmy na etykietki). 

• Włączajmy się czynnie w różne akcje ochrony wód i innych elementów środowiska. 

Pamiętajmy że stan otoczenia zależy głównie od postawy nas samych. 

 Dzieci z naszego przedszkola wykonywały doświadczenia związane z wodą. 

 

 

 



 

ZIEMIA TO NASZ DOM – WIĘC CHROŃMY  

JĄ ZE WSZYSTKICH STRON 

 Ziemia to nasz wspólny dom. Rośliny, zwierzęta, woda są bardzo ważne dla wszystkich 

żywych organizmów. Są źródłem: jedzenia, picia, tlenu, węgla, ropy, drewna i gazu. Wszystko 

to mamy dzięki Ziemi i przyrodzie. Węgiel, ropę, drewno wykorzystujemy do gotowania, 

ogrzewania, oświetlania, napędzania pojazdów. Nasze domy i przedmioty, którymi się 

posługujemy wykonane są z materiałów znajdujących się na powierzchni lub w głębi Ziemi. 

Dlatego też naszym obowiązkiem jest jej ochrona. 

 Nasze przedszkolaki dobrze wiedzą, że należy dbać o planetę Ziemię. Brały aktywny 

udział w działaniach podejmowanych na rzecz  ochrony Ziemi. 

    

 

 

 

 

 

 

 



„OGIEŃ – PRZYJACIEL I NISZCZYCIELSKI 

ŻYWIOŁ” 

 

 Ogień od zarania dziejów służył ludziom do ogrzewania się i gotowania potraw. Ogień 

jest też niebezpiecznym żywiołem, który przyczynić się może do powstania pożaru niszcząc 

wszystko na swojej drodze. 

 Dzieci z naszego przedszkola poznały zawód strażaka i wyposażenie wozu strażackiego 

na spotkaniu w ogrodzie przedszkolnym.  

Z dużym zaangażowaniem wykonały prace plastyczne przedstawiające trudny i niebezpieczny 

zawód strażaka. 

   

   

 

 



„Z EKOLOGICZNYCH UPRAW KORZYSTAMY, 

BO O ZDROWIE DBAMY” 

Obecnie aż 60 proc. chorób cywilizacyjnych przypisuje się niewłaściwemu sposobowi 

odżywiania. Z tego powodu rośnie zainteresowanie produktami bezpiecznymi i wolnymi od 

zanieczyszczeń. Odpowiedzią na te poszukiwania może być żywność ekologiczna. 

 Dzieci z naszego przedszkola w kąciku przyrody wysiewają nasiona warzyw, po czym, 

małe roślinki sadzą w warzywniku w ogrodzie przedszkolnym. 

 

   

 

EKO-TURYSTA 

Dzieci dowiedziały się, jak należy zwiedzać i podróżować podczas wakacji z 

zachowaniem zasad ekologii i dbałości o świat przyrody.  Każde, nawet tak oczywiste 

zachowanie, jak zabieranie przyniesionych przez siebie opakowań, pustych butelek, 

segregowanie ich to minimum ekologicznych działań. Mamy nadzieję, że wszędzie, gdzie nasze 



przedszkolaki w czasie wakacji się znajdowały zachowywały się, jak na ,,Małego ekologa” 

przystoi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


