PLAN DZIAŁAŃ

PRZEDSZKOLE NR 3 „KUBUŚ PUCHATEK”
62-200 GNIEZNO
……………………………………………………………………
(pełna nazwa Placówki)

W CELU UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI
(niepotrzebne wykasować)

W ROKU SZKOLNYM 2016/17
OBSZARY TEMATYCZNE:

żywność

energia

bioróżnorodność

woda

odpady

transport
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I. WYBRANY OBSZAR TEMATYCZNY: WODA
TYTUŁ PROJEKTU: „ŻYCIE ZAMKNIĘTE W KROPELCE WODY”
KRÓTKI OPIS (czego dotyczy projekt?): Dzieci od najmłodszych lat interesują się tym co je
otacza. Nauczyciele w przedszkolu przybliżają dzieciom zjawiska zachodzące w przyrodzie. Każdy
z nas codziennie styka się z wodą. Często nie zdajemy sobie sprawy z potrzeby jej istnienia i
ochrony. Ważne jest uświadomienie dzieciom znaczenia ochrony zasobów wodnych i właściwego
nimi gospodarowania.
ZAŁOŻONY CEL OGÓLNY:
- poznajemy znaczenie wody dla życia na ziemi
- znamy przyczyny zanieczyszczenia wody oraz sposoby oszczędzania

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU:
- zmniejszona ilość zużycia wody;

EFEKT RZECZOWY:
- mierniki zużycia wody;
- scenariusz zajęć;
- prezentacja multimedialna;
- plakaty;

EFEKT EKOLOGICZNY:
- zmniejszenie zużycia wody;

NARZĘDZIE POMIARU EFEKTU EKOLOGICZNEGO:
- miernik zużycia wody wykonany przez dzieci i rodziców;
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HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:
DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELU

CZAS
REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIAL
NE /FUNKCJA/

1. Wycieczka nad Jezioro Winiary – obserwacja
życia przyrody nad akwenem wodnym.

luty

Nauczyciele 5,
6- latków

2. Prezentacja multimedialna dotycząca obiegu
wody i jej znaczenia dla życia człowieka, roślin i
zwierząt

luty

Wszystkie
grupy

3. Komu potrzebna jest woda? - praca plastyczna

luty

Grupy starsze

Luty
(odczytanie co
miesiąc)
Marzec

Grupy starsze

6. Wykonanie plakatu „Droga wody do mojego
domu”

Marzec

Grupy starsze

7. Wykonanie gazetki i wystawy prac z okazji
Światowego Dnia Wody

Marzec

Wszystkie
grupy

8. Marsz ulicami Miasta z okazji Światowego
Dnia Wody

21 marca

Wszystkie
grupy

9. Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia
Ziemi pt. „ Żyj z przyrodą w zgodzie”

kwiecień

Grupa 5,6 -latki

10. Wspólne, głośne czytanie książek o wodzie

Kwiecień-maj

11. Przeprowadzenie quizu wiedzy o wodzie –
wykonanie eko-kodeksu

czerwiec

Wszystkie
grupy
Wszystkie
grupy

4. Wykonanie miernika zużycia wody w moim
domu
5. Wycieczka do Zakładu uzdatniania i
oczyszczania wody

Wszystkie
grupy

3

II . WYBRANY OBSZAR TEMATYCZNY: ODPADY
TYTUŁ PROJEKTU: „ŚWIADOMIE DZIAŁAMY I O ZIEMIĘ DBAMY”
KRÓTKI OPIS (czego dotyczy projekt?): W dobie intensywnego rozwoju cywilizacji pojęcia
związane z ekologią i edukacją ekologiczną nabierają ogromnego znaczenia. Eksploatacja
naturalnych bogactw ziemi, szybki tryb życia i dążenie człowieka do ułatwienia sobie codziennych
obowiązków powodują ogromne zagrożenie dla otaczającego nas środowiska. Jego ochrona stała
się więc moralnym obowiązkiem każdego mieszkańca naszej planety. Potrzeba ochrony środowiska
w zakresie postępowania z odpadami wymaga podejmowania działań edukacyjnych, już na
najniższym szczeblu kształcenia. Gdy człowiek już jako dziecko pozna problematykę gospodarki
odpadami oraz jej znaczenie dla ekosystemu, to wówczas kształtuje się zupełnie inny stosunek do
środowiska.
ZAŁOŻONY CEL OGÓLNY:
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- wykorzystywanie surowców wtórnych

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU:
- wzrost świadomości konsumenckiej

ZAPLANOWANY EFEKT RZECZOWY:
- pojemniki do segregacji odpadów
- scenariusz zajęć
- prezentacja multimedialna
- plakaty
- ekokukiełki
ZAPLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY:
- zwiększenie świadomości na rzecz racjonalnego gospodarowania odpadami
- segregowanie śmieci
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NARZĘDZIE POMIARU EFEKTU EKOLOGICZNEGO:
- wzrost wiedzy konsumenckiej zawartej w hasłach: zrezygnuj, zredukuj, użyj ponownie,
przetwarzaj
- pojemniki do segregacji śmieci

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:
DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELU

CZAS
REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIAL
NE /FUNKCJA/

październik

Wszystkie grupy

Cały rok

Wszystkie grupy

luty

Wszystkie grupy

Cały rok

Wszystkie grupy

5. Wycieczka na wysypisko śmieci w Lulkowie prześledzenie etapów wędrówki odpadów i
zwiedzanie ścieżki edukacyjnej

marzec

Grupy starsze

6. „Wiosna dookoła - zabawa z zakrętkami tez
może być wesoła”

marzec

Wszystkie grupy

7. „Śmieciowa orkiestra” - prezentacja
możliwości wykorzystania różnych odpadów do
wykonania instrumentów muzycznych.

marzec

Wszystkie grupy

8. „Segregujcie śmieci” - przygotowanie
pojemników do segregacji odpadów

kwiecień

Wszystkie grupy

9. „Sprzątanie świata”- uczestniczenie w
kampanii na rzecz ochrony środowiska, zbieranie
śmieci w pobliżu przedszkola, segregowanie
odpadów.

kwiecień

Wszystkie grupy

1. Święto Pieczonego Ziemniaka- wycieczka do
Nadleśnictwa Gniezna, spotkanie z leśniczym,
aktywny udział w ścieżce edukacyjnej.
2. „Przedszkolaki zakrętki zbierają- chorym
dzieciom i przyrodzie pomagają” - zbiórka
zakrętek
3. Prezentacja multimedialna „Planeta Ziemia to
nasz dom”
4. „Mamo, tato chrońmy przyrodę” - akcje
proekologiczne – zbiórka baterii, makulatury,
puszek
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10. „Przedszkolaki wiedzę swą wciąż poszerzały
i eko - plakaty wykonały”

kwiecień

Wszystkie grupy

11. Marsz ulicami Miasta z okazji Światowego
Dnia Ziemi- zorganizowanie happeningu
ekologicznego w centrum miasta (wyjście na ulice
miasta z transparentami z hasłami
proekologicznymi)
12. Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia
Ziemi pt. „ Żyj z przyrodą w zgodzie”

kwiecień

Wszystkie grupy

kwiecień

Grupy 5,6latków

13. „Ekokukiełka”- konkurs plastyczny dla dzieci
i rodziców
14. Modna eko-wiosna – stworzenie modnych
stylizacji z eko-odpadów z pomocą rodziców,
pokaz mody ekologicznej, przemarsz ulicami
miasta.

maj

Dzieci z
rodzicami
Wszystkie grupy

maj
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