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OBCHODY PIERWSZEGO DNIA WIOSNY
Cel: pokazanie piękna budzącej się do życia przyrody.
Data: 19. III 2015r
Liczba dzieci, które wzięły udział: wszystkie grupy
Zrealizowane działania :
1) Cykl zajęć związanych z nadejściem wiosny- nauka wierszy, piosenek, słuchanie opowiadań,
rozwiązywanie zagadek przyrodniczych.
2) Przygotowanie i spalenie marzanny w ogrodzie przedszkolnym.
3) Wycieczka do parku, ogrodu przedszkolnego w poszukiwaniu wiosny.

OBCHODY DNIA MARCHEWKI
Cel: przedstawienie i promowanie spożywanie warzyw i owoców, jako darów natury, na
przykładzie marchewki.
Data: wg harmonogramu w grupach
Liczba dzieci, które wzięły udział: wszystkie grupy
Zrealizowane działania:
I. Surówka z marchewki i jabłka- IIIa, IVa

II. „Uwielbiam marchewkę”- przyrządzenie soku marchwiowego-IVa, IVc, Ib

III. Dzień marchewki- IIb

IV. Ciasto marchewkowe- IIIc

V. Placki marchewkowe- Ib

VI. „Marchewkowy portret”- wykonanie prac plastycznych-IIb, IIIb

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM, DOKARMIANIE ZWIERZĄT I PTAKÓW ZIMĄ
Zrealizowane działania:
Cel: przedstawienie zasad ochrony natury przez osobę zajmującą się na co dzień ochroną
środowiska.
I. „ŚWIĘTO DRZEWA”, spotkanie z leśnikiem
Data: 10.X.2014r
Ilość dzieci, które wzięły udział: całe przedszkole
10 października w Przedszkolu Miejskim w Barczewie uroczyście obchodziliśmy Dzień Drzewa.
Głównym naszym celem było budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym i
wzbogacanie wiadomości dzieci na temat drzew i ich znaczenia w środowisku. Wszystkie
przedszkolaki w ciągu całego tygodnia dowiadywały się, jakie korzyści dają nam drzewa i jak
należy o nie dbać. Na uroczystość wszystkie grupy ozdobiły holl przedszkolny ilustracjami drzew
wykonanymi różnymi technikami plastycznymi. W leśnym nastroju przywitała nas pani Jesień,
która obdarowała nas pięknymi darami z różnych drzew: owocami, warzywami, liśćmi, kasztanami,
żołędziami. Dzieci śpiewały piosenki nawiązujące do jesieni i drzew, tańczyły do utworu „Jesień”
A. Vivaldiego, obejrzały teatrzyk „O dębie, co żołędzie rozdawał”, wysłuchały wiersza „Prośba
drzew”. Na uroczystość przybył pan leśnik z Nadleśnictwa Wipsowo, który przypomniał wszystkim
jak należy zachowywać się w lesie i podarował nam sadzonki do naszego lasku, które po
uroczystości posadził razem z przedstawicielami grup. Dzieci po uroczystości miały za zadanie
przytulić się do drzewa, odrysować jego korę, zmierzyć grubość pnia i zebrać dary jesieni w
naszym ogrodzie przedszkolnym. Uroczystość przebiegła w atmosferze radości, pan leśnik był
zadowolony i dumny, że przedszkolaki tak wiele wiedzą i potrafią wypowiedzieć się w obszarze
edukacji przyrodniczej.

II. Spotkanie z leśnikiem
Data: XI.2014r
Ilość dzieci, które wzięły udział:
a) spotkanie z leśnikiem- Ia, IIIb
Zaprosiliśmy do naszego przedszkola leśniczego. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki
sposób pomóc zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Na koniec pan leśniczy podarował nam kule
energetyczne będące pokarmem dla ptaszków, które zanieśliśmy do karmnika przed przedszkolem.
Dzieci z naszego przedszkola dobrze wiedzą, jak ważne jest dokarmianie ptaszków w zimie,
dlatego wraz z jej nadejściem przynosiły do przedszkola ziarenka, okruszki chleba, słoninkę, aby
nasi mali przyjaciele mieli czym pożywić się w zimne, mroźne dni.

b) dokarmianie ptaków w zimie: Ia, Ib

c) dokarmianie kaczek nad stawem barczewskimw zimę- grupa IIb

d) album- „Ptaki zimujące w Polsce”- IIb

KĄCIK EKOLOGICZNY
Cel: nauczenie dzieci codziennego dbania o naturę.
Data: cały rok 2014/2015
Liczba dzieci, które wzięły udział: wszystkie grupy
Zrealizowane działania:
I. Zielone hodowle- jak co roku wiosną, w każdej grupie wiekowej w naszym przedszkolu
powstają jeszcze piękniejsze zielone kąciki przyrody. Dzieci wspólnie z nauczycielami
przygotowują potrzebne rzeczy do posadzenia nowalijek. Wszystkie dzieci dbają o swoje
kąciki przyrody poprzez codzienne podlewanie. Obserwują rośliny i cieszą się z ich
wzrostu. Wyhodowane nowalijki wykorzystujemy do zrobienia wiosennych kanapek, które
są źródłem witamin.

II. kącik ekologiczny na terenie przedszkolnym, znajduje się przy wejściu do przedszkola, w
którym są:
-pojemniki na: zużyte baterie, plastikowe nakrętki

-z tyłu przedszkola znajduje się pojemnik na makulaturę

-w każdej grupie wiekowej znajduje się karmnik dla ptaków

KĄCIK PRZYRODY W PRZEDSZKOLU
Cel: nauczenie dzieci codziennego dbania o naturę.
Data: cały rok 2014/2015
a) JESIENNE DARY- nasze przedszkolne kąciki przedszkolne znajdują się w każdej z sal. Wyglądają przepięknie niezależnie od pory roku. Już od września, kiedy dzieci po wakacjach znowu spotkają się w przedszkolu zaczynają zagospodarowywać kąciki (IIa, IIb, IIIc). Nasza piękna polska
jesień obdarza nas takimi darami, że po każdym jesiennym spacerze wracamy do przedszkola przynosząc je do naszych kącików: kolorowe liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę. Dzieci świetnie wykorzystują dary jesienne do zabawy z nauką, np. układają rytmy , przeliczają , porównują, klasyfikują
wg kształtu, rodzaju, wielkości, koloru (Ib) oraz wykonują prace plastyczne, np. korale z jarzębinyIVc.

b) TWORZENIE POSTACI Z KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI
Cel: pokazanie dzieciom darów natury.
Data: X.2014r
Zrealizowane działania:
-zbieranie żołędzi w ogrodzie przedszkolnym i kasztanów podczas spaceru alejkami osiedla

-wykonanie ludzików z darów natury

-umieszczenie wszystkich prac na wystawie dla rodziców
c) JESIENNE PRZETWORY:
Marynowana cukinia-IIb
Jesień to czas, kiedy robimy przetwory i przygotowujemy zapasy na zimę. Podjęliśmy się próby
samodzielnego przygotowania cukinii w zalewie octowej. Dzieci z grupy IIb „Pszczółki”
zgromadziły niezbędne produkty i zabrały się do pracy. Przedszkolaki uwijały się jak „pszczółki",
aby wszystko było gotowe przed nadejściem zimy. Po ugotowaniu umieściliśmy słoiki w kąciku
przyrody, tworząc mini spiżarnię.

Kompot z jabłek- IIIa, IIIc
Wspólnie zabraliśmy się do robienia kompotu z jabłek. Do zadania przygotowaliśmy się
rozdzielając poszczególnym grupom dzieci zadania. Najpierw dzieci pokroiły jabłka, włożyły je do
słoików, następnie przygotowały zalewę z wody i cukru i wlały ją do słoików z jabłkami. Słoiki
zostały zamknięte i spasteryzowane a my już się nie możemy doczekać pysznego kompotu.

d) Zielone kąciki- wszystkie grupy
W każdej grupie przedszkolnej organizowane są kąciki przyrody, w których panie wychowawczynie z pomocą dzieci i rodziców umieszczają „skarby” danej pory roku. Dzieci przynoszą m.in. kasztany, żołędzie, owoce, kwiaty, sadzonki roślin. Grupy organizują w okresie wiosennym tzw. „Kącik
zielony” – wspólnie sadzimy rośliny i obserwujemy jak rosną. Dzięki temu dzieci poznają rozwój
roślin oraz wiedzą jak o nie dbać poprzez codzienne podlewanie. Mają też okazję spróbować jak
smakują wyhodowane roślinki.

JESTEM „PRZYJACIELEM NATURY”
Cel: pokazanie dzieciom, w jaki sposób można zostać przyjacielem natury i jak ważne jest dbanie o
przyrodę.
Data: X.2014r
Zrealizowane działania:
I. SADZIMY JARZĘBINĘ- Ib
najmłodsze dzieci z grupy Ib Tygryski postanowiły posadzić trzy jarzębiny, które w przyszłości
będą stołówką dla ptaków.

II. SŁUCHAMY DRZEW- wszystkie grupy
Po uroczystości Święta Drzewa w ogrodzie przedszkolnym przedszkolaki bacznie obserwowały
przyrodę, wsłuchiwały się w jej odgłosy, przytulały się do drzew by posłuchać ich opowieści,
odrysowały korę drzew, zmierzyły grubość pnia.

III.JESIENNE PRACE PLASTYCZNE- IIa

-IIb- Jesienne drzewo (z rodzicami) oraz Drzewko przyjaźni i jesienne inspiracje

-IVa- Drzewo

-IVb- Drzewo

REALIZACJA 4 SCENARIUSZY ZAJĘĆ ZAWARTYCH W KSIĄŻECZCE
1.Kubusiowi Przyjaciele Natury.
Cel zajeć: Uczestnik poznaje podstawowe zachowania proekologiczne. Dowiaduje się, jak dbać o
przyrodę. Uczy się zasad pielegnacji roslin.

2. Owoce, SOKI i warzywa Kto je I PIJE, TEN zdrowie wygrywa.
Cel zajeć: Uczestnicy poznają podstawowe informacje o warzywach i owocach (rodzaje,
występowanie). Kształtują właściwe postawy żywieniowe. Kształtują umiejetności społeczne. Uczą
się samodzielności poprzez wykonywanie prostych potraw.

3. Dzien marchewki.
Cel zajeć: Uczestnicy dowiadują się, że marchew jest zdrowa i lubiana nie tylko przez ludzi – to
przysmak wielu zwierzat. Dzieci kształtują sprawność manualną i spostrzegawczość. Rozpoznają
różne owoce i warzywa. Rozwijają umiejetność pracy w grupie, formułowania pytań i
odpowiadania na nie.
Opis: 10 kwietnia był "Dniem Marchewki" w ramach akcji "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Dzieci
ubrane na pomarańczowo, miały możliwość degustacji surówki z marchewki i jabłka. Przedszkolaki
dowiedziały się jak ważne jest jedzenie nie tylko marchewki, ale wszystkich warzyw i owoców.
Przy piosence Urodziny Marchewki dzieci rozwijały swoje zdolności taneczne. Na zakończenie
wykonały prace plastyczne.

4. Jak zrobić coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy.
Cel zajeć: Uczestnicy poznają pojęcie recyklingu. Uczą się rozpoznawać materiał, z jakiego
zrobiony jest dany przedmiot i efektywnego segregowania odpadów. Dowiadują się, jak wyglada
proces powstawania surowców i przetwarzania ich. Kształtują sprawność manualną i umiejetność
współdziałania w grupie.
Opis: „Segregacja śmieci w przedszkolu” to kolejne z działań programu Kubusiowych Przyjaciół
Natury. W czasie zajęć przedszkolaki próbowały odpowiedzieć na pytanie „Co to są śmieci” oraz
zapoznały się z koniecznością sortowania odpadów wytwarzanych przez ludzi. Uczyły się
rozpoznawania materiału, z jakiego wykonany jest odpad, po czym N. pokazała dzieciom
pojemniki, omówiła do czego służą i dlaczego mają różne kolory. Uwieńczeniem zajęcia było
posegregowanie rozrzuconych odpadów do właściwych pojemników.

5. Drugie śniadanie
Cel: zwrócenie uwagi dzieci na zdrowe odżywianie.
11 lutego 2015r realizowane były zajęcia w ramach programu edukacyjnego „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”, w których wzięły udział przedszkolaki z naszej grupy. Tym razem był
to dzień drugiego śniadania. Dzieci poznały korzyści wynikające ze spożywania drugiego
śniadania, dowiedziały się jak ważna jest zbilansowana dieta, bogata w produkty zbożowe i
5 porcji warzyw, owoców i soków, dzieliły produkty na zdrowe i niezdrowe. Pszczółki
podjęły wielkie wyzwanie - wykonały samodzielnie kolorowe i zdrowe kanapki. Dzieci
przyniosły do przedszkola potrzebne produkty. Na początku przypomniały sobie zasady
bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas posługiwania się nożem. Po
starannym umyciu rączek, założeniu fartuszków i chustek na głowę oraz przygotowaniu
stanowisk pracy wszyscy zabrali się do pracy. Dzieci samodzielnie smarowały pieczywo
masłem, a następnie układały na kromkach wybrane przez siebie produkty. Można śmiało
powiedzieć, że zadanie wykonały doskonale!!! Podczas robienia kanapek kształciły

odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywność, wyobraźnię oraz dbałość o
higienę. Pszczółki poczęstowały zrobionymi przez siebie kanapkami przedszkolaków z
grupy „Smerfy” oraz „W Krainie zwierząt”.

a) "W owocowym świecie moc witamin odnajdziecie" – Pszczółki (IIb) szukają witaminek!!!
Wszyscy dobrze wiedzą, jakie bogate w witaminy są soki. Z myślą o witaminkach, postanowiliśmy
zrobić taki owocowy sok. Aby sprostać takiemu wyzwaniu dzieci zapoznały się z wyglądem,
budową i działaniem blendera. Zadanie okazało się niezwykle proste. Samodzielnie wykonany sok
smakował bardziej niż ten gotowy kupiony w sklepie. Była to prawdziwa "bomba witaminowa"!!!

IVb- ludziki z owoców

b) sałatka owocowa-Ib, IIIc

c) sok z marchewki i jabłka- IVa, IVc

DZIEŃ ZIEMI
Cel: kształtowanie postaw proekologicznych
Data: 22.04.2015r
Opis: DZIEŃ ZIEMI

22 kwiecień to dzień, w którym cały świat obchodzi uroczyście święto ziemi. W tym szczególnym
dniu powinniśmy wszyscy pomyśleć o planecie, na której żyjemy i otaczającej nas przyrodzie. Jak
co roku, ochoczo nasze przedszkolaki przyłączyły się do tej ważnej akcji. Każda z dziesięciu grup
od dłuższego czasu przygotowywała się do uroczystości z wielkim zapałem i przejęciem. Dzieci
wraz z paniami z grupy przygotowały prace plastyczne wykonane z różnych materiałów wtórnych,
które można było podziwiać na przedszkolnym korytarzu. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym
odśpiewaniem piosenki „Ziemia to wyspa zielona”. Następnie dzieci z grupy „Krasnali”- IVa
przygotowały taniec żywiołów. Dzieci zaprezentowały również inscenizację, pt. „Żywioły”.
Pomiędzy występami w tle można było podziwiać zdjęcia w projekcji multimedialnej ukazujące
piękno naszej planety- Ziemi. Wszystkie przedszkolaki wzięły udział w zabawie muzycznoruchowej „Węże i raki” oraz wykonały „Taniec kwiatów” z chustkami do utworu P.
Czajkowskiego. Kolejnym punktem obchodów święta Ziemi było rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego, pt. „Najpiękniejsze miejsce w mojej okolicy” dla dzieci i rodziców. Komisja po
burzliwych obradach przyznała trzy pierwsze miejsca- Oliwierowi (Ia), Malwinie (Ia) oraz Nikoli
(IVb). Dziękujemy rodzicom, którzy wspólnie z dziećmi wzięli udział w konkursie. Na
zakończenie uroczystości przedszkolaki wspólnie ze swoimi paniami sadziły kwiaty w naszym
ogrodzie przedszkolnym. Ważnym celem obchodów „Dnia Ziemi” było zasygnalizowanie dzieciom
corocznej światowej akcji na rzecz naszej planety , potrzeby ochrony przyrody każdego dnia.
Jesteśmy przekonani, że takie właśnie działania podejmowane z okazji obchodów Dnia Ziemi będą
kształtowały wśród naszych przedszkolaków postawy proekologiczne.

OBCHODY ZIELONEGO DNIA
Cel: przedstawienie koloru zielonego jako koloru przyjaznego środowisku.
Data: 13.03.2015r, gr.IIb

Zrealizowane działania:
I. „ZIELONO MI”
Opis: Dzieci tego dnia ubrane były w zielone ubranka, a dodatkowo miały elementy dekoracyjne z
zielonej bibuły. Przedszkolaki samodzielnie sadziły cebulkę, korzeń pietruszki, fasolę oraz
wysiewały nasiona rzeżuchy i koperku, tworząc w ten sposób „Zielone Kąciki Przyrody”. Dzieci
będą opiekowały się roślinkami obserwując przy tym ich wzrost. Działalność ta poprzeplatana była
zabawami przy muzyce. Przedszkolaki bawiąc się i pracując nabywały wiedzę – jak ważnym
składnikiem dla organizmów są witaminy w codziennym życiu oraz co jest niezbędne do rozwoju
roślin.

ZBIÓRKA MAKULATURY NA TERENIE PRZEDSZKOLA
Cel: zachęcenie dzieci do oszczędności papieru i ochrony lasów.
Ilość dzieci, które wzięła udział: całe przedszkole
Zrealizowane działania:
I. Zbieramy makulaturę: działając w trosce o środowisko naturalne, podjęliśmy się zadania
gromadzenia jednego z surowców wtórnych jakim jest makulatura. Celem akcji było zachęcanie
dzieci i ich rodzin do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów oraz uświadamianie i
utrwalanie zachowań proekologicznych.

ZBIÓRKA BATERII NA TERENIE PRZEDSZKOLA
Cel: zwrócenie uwagi dzieci na sposób pozbywania się nietypowych śmieci.
Ilość dzieci, które wzięła udział: całe przedszkole
Zrealizowane działania:
I. Zbieramy baterie:
a) pudełka do zbiórki baterii w przedszkolu.
b) zaangażowanie rodziców w zbieranie nietypowych śmieci.

WIZYTA W PARKU, LESIE, NAD WODĄ
Cel: przedstawienie i obserwacja przyrody w naturalnych warunkach.
Data: zajęcia odbywały się we wszystkich porach roku.
a) park- IIa, IIb, IIIc
Możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą dostarcza dzieciom wielu wspaniałych przeżyć i
wzbudza ogromną radość, dlatego jeśli tylko pozwala na to pogoda chodzimy na spacery, np. do
parku.W czasie tych wizyt dzieci podpatrują zmiany zachodzące w przyrodzie. Zbierają kasztany i
żołędzie, kolorowe liście. Uczą się też rozpoznawać różne gatunki drzew po liściach. Dzięki temu
kształtujemy zainteresowania dzieci przyrodą oraz przyjazny stosunek do niej. Wycieczki rozwijają

także zainteresowania i ekspresję.

b) las- IIIa i IVb

c) woda- staw- IIb

WIZYTA W PARKU NARODOWYM LUB KRAJOBRAZOWYM
Cel: przedstawienie i obserwacja przyrody w rezerwatach przyrody.
Data: .X.2014r
Nazwa i miejscowość: Muzeum Przyrody w Olsztynie- grupy: IIIb, IVa, IVc
Dzieci z III i IV grupy wiekowej, 5-6-latki wyjechały na wycieczkę autokarową. Zza okien
autobusu dzieci podziwiały następujące ekosystemy: lasy, jeziora, łąki. Naszym docelowym
przystankiem było Muzeum Przyrody. Podczas zwiedzania muzeum dzieci samodzielnie dochodziły
do określonych prawd i zasad, same umiały wyciągać właściwe wnioski, myśleć i przewidywać.
Oglądanie okazów zwierząt i roślin w muzeum z pewnością uwrażliwiło je na potrzeby środowiska,
wzbogaciło ich wiedzę o zależnościach zachodzących w świecie przyrody, a wskazywanie piękna i
różnorodności przyrody uzmysłowiło jak wiele zależy właśnie od człowieka. Dzięki wycieczce do
Muzeum Przyrody ochrona gatunkowa stała się bliższa małemu człowiekowi, dzieci sprawdziły,
ugruntowały a także wzbogaciły swoje wiadomości na temat roślin i zwierząt, szczególnie tych
rzadko występujących, ginących i wymagających opieki.

WYCIECZKA DO NADLEŚNICTWA WIPSOWO
Cel: przedstawienie i obserwacja przyrody w naturalnych warunkach.
Data: .X.2014r
Nazwa i miejscowość: Nadleśnictwo Wipsowo- grupy: IIIa i IVb
W październiku grupa IIIa i IVb była na wycieczce autokarowej na ścieżce Dydaktycznej w
Nadleśnictwie Wipsowo. Podczas wycieczki oglądaliśmy tablice z wiadomościami o okolicznych
lasach, ich mieszkańcach i procesach tu zachodzących, widzieliśmy różne gatunki drzew i krzewów
w jesiennej odsłonie, zbieraliśmy owoce drzew - "dary jesieni", rozpoznawaliśmy drzewa iglaste i
liściaste, z kładki widzieliśmy jezioro, stawek. Wszystko to poszerzyło naszą wiedzę przyrodniczą,
wiadomości o drzewach i ich jesiennych darach i znaczeniu dla człowieka i przyrody.

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY- „Daliśmy się porwać atmosferze Świąt Bożego
Narodzenia”.
Cel: propagowanie zdrowego stylu odżywiania.
Data: 10.XII.2014r i 11.XII.2014r
Święta Bożego Narodzenia to czas oczekiwania, radości i przygotowań. Od 10 do 11 grudnia 2014r
nasze przedszkole wypełniły świątecznie przystrojone stoły z różnym asortymentem: rękodziełem,
przysmakami, ozdobami choinkowymi. Zależało nam na tym, aby w tym roku podkreślić zdrowy
styl odżywiania, dlatego przy współpracy rodziców, nauczycieli oraz naszych pracowników
zaoferowaliśmy stoisko z domowymi wypiekami: m.in. ciasto z marchwią, jabłeczniki, pieczone
jabłka z malinami.

Z MYŚLĄ O ZDROWIU PRZEDSZKOLAKÓW
Cel: zwrócenie uwagi dzieci na zdrowe odżywianie, promowanie spożywania owoców jako darów
natury.
Data: X.2014r
Już w przedszkolu dzieci wiedzą, że owoce i warzywa są źródłem witamin, dlatego burmistrz
naszego miasta Barczewa- Jan Lech Nitkowski dbając o zdrowie naszych przedszkolaków
postanowił obdarować wszystkich soczystymi, zdrowymi jabłkami i gruszkami. I do nas dotarły ich
pełne skrzynki...

SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO
Cel: zwrócenie uwagi dzieci na zdrowe odżywianie, promowanie spożywania owoców i warzyw
wśród dzieci.
Data: cały rok przedszkolny 2014/2015
Zrealizowane działania:
I. prace plastyczne:
a) Ia- wydzieranka- owoce

b) IVc- kukiełki z warzyw i owoców- w tym dniu warzywa zamiast trafić do garnka uległy
czarodziejskiej transformacji dzięki inwencji twórczej dzieci i ich ogromnemu zaangażowaniu oraz
malowanie farbami szablonów owoców i lepienie z plasteliny warzyw i owoców

c) IIb- wyklejanie z plasteliny szablonu marchewk oraz wydzieranka- owoce, owoce z piankoliny

II. zajęcia gospodarcze:
a) szaszłyki-Ia, IIb, IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc

b) sałatka owocowa-Ib, IIIc

c) soki- IIb (owocowe), IVa (jabłko i marchewka), IVc (jabłko i marchewka)

d) surówka z jabłka i marchewki-IIIa

e) warsztaty kulinarno – plastyczne w Olsztyńskiej szkole PLAY SCHOOL- pieczenie pysznych
zdrowych babeczek z jabłuszkami-IIa

f) kanapki- IIb

g) jajeczne myszki-Ib

h) ciasto marchewkowe- IIIc

i) ludziki z owoców- IVb

III. wycieczki:
a) wycieczka do sklepu z owocowo- warzywnego- Ib

Międzygrupowy konkurs wiedzy o zdrowiu "Wiem, co to zdrowie!"
Cel: zwrócenie uwagi dzieci na zdrowe odżywianie, promowanie spożywania zdrowej żywności
Data: 10.IV.2015r, starsze grupy
Opis: Dnia 10 kwietnia w naszym przedszkolu został przeprowadzony Międzygrupowy konkurs na
temat „Wiem, co to zdrowie”. Był to konkurs podsumowujący wiedzę dzieci na temat zdrowia z
projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”. W konkursie tym wzięły udział dzieci ze starszych grupy.
Podczas wielu zadań dzieci wykazywały się wiedzą o właściwym odżywianiu, o potrawach i
produktach niezbędnych dla zdrowia, o konieczności aktywnego spędzania wolnego czasu i o
znaczeniu higieny dla zdrowia. Dzieci były bardzo aktywne i chętne do działania. Poprzez takie
działania dzieci nabywają prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków oraz kształtują postawy
prozdrowotne i zdrowego stylu życia.

OLIMPIADA SPORTOWA- „BAW SIĘ ZDROWO I SPORTOWO” .
Cel: promowanie zdrowego stylu życia
Data: 26.03.2015r, grupa IVa i IVb
Dnia 26 marca 2015 r. przedszkolaki z grup IVa i IVb uczestniczyły w super imprezie – II
Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków pod hasłem „BAW SIĘ ZDROWO I
SPORTOWO”, organizowanej przez Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie oraz Halę Urania w
Olsztynie pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Uczestnikami były
dzieci z przedszkoli miejskich naszego województwa, z którymi rywalizowaliśmy w licznych
konkurencjach sportowych, a jednocześnie świetnie się bawiliśmy. Każde przedszkole wystawiło 8
– osobową drużynę sportową oraz super drużynę kibiców, którzy z trybun hali kibicowali
zawodnikom, wykrzykując ich imiona oraz nasz okrzyk „Hejże ho, hejże ho, dzisiaj wygra
Barczewo!!!”. I, zgodnie z okrzykiem, wygraliśmy, a raczej wygrali wszyscy uczestnicy zabawy,
wygrało zdrowie, sportowa rywalizacja i zdrowe nawyki! Nasi sportowcy zdobyli kilka ważnych
wyróżnień, byli w większości sportowych konkurencji w czołówce, w żółtych koszulkach z logo
przedszkola szybko i sprytnie pokonywali przeszkody, świetnie radzili sobie z konkurencjami i
sportowym sprzętem, a także z emocjami i rywalizacją. Cała impreza była świetnie przygotowana i
zorganizowana, zaangażowało się wielu sponsorów, młodych wolontariuszy z olsztyńskich szkół,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Kuratorium Oświaty, olimpiadę otworzył i
promował Paweł Papke – prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dyrektorzy przedszkoli
zasiedli w jury, które czuwało nad przebiegiem zawodów i nagradzało drużyny. Dodatkowymi
atrakcjami na imprezie były pokazy tańca warmińskiego w wykonaniu przedszkolaków z
Przedszkola nr 24 w Olsztynie oraz prezentacje Szkoły Tańca i Wdzięku Przemienieckich. Zadbano
o zdrowy posiłek i napoje dla zawodników oraz kibiców, wszyscy w przerwie otrzymali wodę,
soczki, kanapki i owoce.

SEGREGACJA ŚMIECI W PRZEDSZKOLU
Cel: zachęcenie dzieci do segregacji śmieci.
Data: IV.2015r, wszystkie grupy przedszkolne
Opis: „Porozmawiajmy o .... śmieciach”...
„Segregacja śmieci w przedszkolu” to kolejne z działań programu Kubusiowych Przyjaciół
Natury. W czasie zajęć przedszkolaki próbowały odpowiedzieć na pytanie „Co to są śmieci” oraz
zapoznały się z koniecznością sortowania odpadów wytwarzanych przez ludzi. Uczyły się
rozpoznawania materiału, z jakiego wykonany jest odpad, po czym N. pokazała dzieciom
pojemniki, omówiła do czego służą i dlaczego mają różne kolory. Uwieńczeniem zajęcia było
posegregowanie rozrzuconych odpadów do właściwych pojemników. Grupę IVB odwiedziła
również pani z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Dzieci dowiedziały się, jak ważne
jest segregowanie śmieci. Same mogły posegregować śmieci do odpowiednich pojemników bawiąc
się przy tym świetnie.

FESTYN RODZINNY-SOKI i LODY OWOCOWE
Cel: zachęcenie dzieci do spożywania owoców.
Data: 22.VI.2015r, wszystkie grupy przedszkolne

Opis: Festyn rodzinny pod hasłem: „Moja rodzina w Europie”.
Festyny Rodzinne w Przedszkolu Miejskim w Barczewie na stałe weszły do tradycji. Wspólnie
spędzone chwile dostarczają szczególnie dzieciom niezapomnianych wrażeń. Zadość czyniąc
tradycji, został zorganizowany kolejny festyn pod hasłem: „Moja rodzina w Europie”. Zebranych
gości przywitały pani Bożena Iwaszko i Dorota Sobiechowska. Festyn rozpoczął się częścią
artystyczną. Na dobry początek wystąpiły dzieci biorące udział w projekcie „Twórczy
przedszkolak” w piosence „Wszystkie dzieci nasze są”. Po raz pierwszy, przed dziećmi oraz
rodzicami wystąpili pracownicy przedszkola. Nasze panie, wspólnie z Mają z grupy II a
przedstawiły inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Podczas festynu odbyło się wiele
konkursów. Między innymi konkurs muzyczny, recytatorski oraz plastyczny. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Ogromne podziękowania składamy rodzicom za
zaangażowanie się w przygotowanie dzieci do konkursów. Był to wyjątkowy dzień. Świetna
zabawa w miłej rodzinnej atmosferze!!! Wspólne biesiadowanie, możliwość korzystania z punktów
kulinarnych-spożywania owocowych soków oraz lodów i innych smakołyków. Ponadto dużo
atrakcji: stoisko z balonami napełnionymi helem, malowanie twarzy, fotobudka, kiermasz
rękodzieła, Koło Fortuny Europejskiej, prezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej...

