
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EKOLUDEK 
JESIEŃ 2018 

 

Opracowała: Patrycja Szczotko 

 

 



 
 

MALUJ Z EKOLUDKIEM……………………………………………………………….3 

CZYTAJ Z EKOLUDKIEM………………………………………………………..……4 

MUZYKA EKOLUDKA……………………………………………………………………...5 

MĄDROŚCI EKOLUDKA…………………………………………………………………6 

EKOLUDKOWE AKTUALNOŚCI…………………………………………………..8 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA  

SPRZATANIE ŚWIATA  

WYCIECZKA NA SKRZYŻOWANIE 

WYCIECZKA DO SKLEPU 

KOROWÓD WINOBRANIOWY 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

DZIEŃ DRZEWA 

WYCIECZKA DO JANOWCA 

DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE 

WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ 

MIKOŁAJKI 

SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

KONTAKT 

 

SPIS TREŚCI 

 



 

 

 

 

MALUJ Z EKOLUDKIEM 



 

 

 

"Zbieramy kasztany" 

 

Zbieramy kasztany, 

robimy w nich dziurki, 

a wtedy je można 

nawlekać na sznurki. 

Tak robi się lejce, 

naszyjnik z korali. 

Kasztany, kasztany 

będziemy zbierali. 

 

 

 

CZYTAJ Z EKOLUDKIEM 



 

 

 

 

JESIENNY DESZCZ 

Jesienna pogoda, pada deszcz, 

parasol więc na spacer weź. 

Jesienna pogoda, lata szkoda, 

które odeszło gdzieś. 

Ref.: Kap, kap, kap, deszcz z nieba pada, 

kap, kap, kap, szkoda, że nie oranżada.  

Jesienny wicherek listki gna! 

W prawo i w lewo, raz i dwa. 

Jesienny wicherek ma rowerek 

Którym objeżdża świat. 

Ref.: Kap, kap, kap, deszcz z nieba pada, 

kap, kap, kap, szkoda, że nie oranżada.  

 

MUZYKA EKOLUDKA 

https://miastodzieci.pl/piosenki/parasolka/


 

 

 

 

Jak uczyć dziecko kochać  Ojczyznę? 

 

W 2018 roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tak istotne  

wydarzenie w dziejach naszego kraju jest doskonałą okazją do refleksji nad wychowaniem patriotycznym 

naszych dzieci. Czy we współczesnym świecie ma ono uzasadnienie? Należy pamiętać o tym, że 

ostatecznym celem wychowania jest ukształtowanie człowieka, jako osoby potrafiącej funkcjonować                                     

w społeczeństwie, więc nie może zabraknąć świata wartości. Natomiast nośnikiem wartości jest 

niewątpliwie dziedzictwo kulturowe, charakterystyczne dla danego regionu.  

Już od najmłodszych lat, kiedy kształtuje się u dziecka poczucie tożsamości, należy budować więź z 

najbliższym otoczeniem. 

 Zacznijmy od tego co jest dla dziecka najbliższe, czyli od jego Małej Ojczyzny. 

Mała Ojczyzna to rodzina,  przedszkole, najbliższa okolica, miasto.  To właśnie one są punktem wyjścia do 

kształtowania u dzieci poczucia tożsamości narodowej. Aby mały człowiek mógł  pokochać kraj ojczysty, 

najpierw musi poznać i pokochać swoje małe miejsce na Ziemi.  

1. Rodzina, pierwsza Ojczyzna – dzieci uczą się przez naśladownictwo, głównie najbliższych. Warto 

wykorzystać ten fakt i dawać im dobry przykład kultywując rodzinne tradycje. Rodzina jest też wspaniałym 

źródłem wiedzy na temat historii. Oglądajmy wspólnie stare fotografie, rozmawiajmy o korzeniach, 

opowiadajmy historie i ciekawostki z życia przodków. 

2. Buduj więź z najbliższym otoczeniem. Doskonałym sposobem na to jest włączanie się w życie 

społeczności i uczestnictwo w różnego rodzaju lokalnych imprezach tj. festyny, jarmarki, uroczystości. 

Przywiązanie i pozytywny stosunek do miejsca zamieszkania i społeczności jest fundamentem do 

ukształtowania poczucia tożsamości narodowej i więzi z własnym krajem. 

3. Celebruj święta narodowe, wywieś flagę, zabierz dziecko na wybory. W ten sposób prezentujemy 

dzieciom postawę patriotyczną i pokazujemy jak wyrażać ją w praktyce.  

4. Zapoznaj dziecko z symbolami narodowymi. Utrwalanie wyglądu flagi i godła może być doskonałą 

okazją do twórczych zabaw plastycznych. Natomiast śpiewanie hymnu może dostarczyć wielu pozytywnych 

wrażeń, szczególnie jeśli ma doniosły i odświętny charakter. Warto zabrać dzieci na wydarzenia sportowe, 

gdzie najlepiej można poczuć wspólnotę  z innymi ludźmi i własną Ojczyzną. Odśpiewanie hymnu w 

atmosferze stadionu a następnie wspólne kibicowanie na pewno będzie wspaniałym przeżyciem. 

MĄDROŚCI EKOLUDKA 



5. Pokaż dziecku piękny kraj.  Jak wiadomo dzieci uwielbiają przygody. Wycieczki po Polsce są świetnym  

sposobem na wspólne, aktywne spędzenie czasu, ale także doskonałą lekcją. W Polsce mamy wiele 

historycznie ważnych dla nas miejsc, które będą atrakcyjne dla dzieci. Patriotyzm  to również przywiązanie i 

szacunek do ojczystej przyrody. Lasy, góry i morze to również nasza Ojczyzna. Natomiast obcowanie dzieci 

z różnorodną przyrodą sprzyja kształtowaniu się całościowego obrazu Polski. 

6. Opowiadaj dziecku historię naszego państwa. Najlepszą okazją do tego są obchody świąt państwowych, 

ale i czytanie polskich legend. Można wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni, czy nauczyć dziecko wierszy o 

takiej tematyce patriotycznej. 

 

W „Krainie Ekoludków” odbyły się uroczyste obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Odświętnie ubrani, zebraliśmy się wszyscy razem, aby celebrować ten ważny dzień w historii naszej 

Ojczyzny. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki, opowiadające o dziejach Polski, o symbolach 

narodowych i miłości do polskiej ziemi. Podczas apelu nasze przedszkole  włączyło się również  w bicie 

,,Rekordu dla Niepodległej” i o godzinie 11.11, przedszkolaki bardzo przejęte doniosłością chwili,  dumnie 

odśpiewały Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Uroczystość dostarczyła dzieciom wielu pozytywnych 

wrażeń i jeszcze przez długi czas nasi „mali patrioci” o niej wspominali. 

 

Opracowała: Monika Kozakiewicz 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 20 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

Tego dnia czekało na nas wiele atrakcji. Wspólnie bawiliśmy się przy muzyce, dostaliśmy 

upominki. Wspólnie z Panią przygotowaliśmy kolorowy plakat. Wybraliśmy na wycieczkę, 

gdzie rozdawaliśmy napotkanym dzieciom kolorowe balony. 

 

                      

EKOLUDKOWE AKTUALNOŚCI 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
PRZEDSZKOLAKA 

          

 

 



 

 

 

AKCJA- SEGREGACJA – pod takim hasłem odbyło się tegoroczne „Sprzątanie Świata”. 

 Tygryski z wielkim zapałem przyłączyły się do tej akcji. Podczas zajęć  dzieci dowiedziały 

jak należy dbać o środowisko naturalne. Przypomniały sobie co to jest segregacja oraz do 

jakich pojemników wyrzucamy różne rodzaje odpadów. Jednak głównym zadaniem w tym 

dniu – było sprzątanie „Naszej Ziemi”. Dzieci bardzo się zaangażowały                     i 

wspaniale wykonały zadanie. 

 

 

 

 

 

SPRZATANIE ŚWIATA 



 

 

 

Dnia 18 września w ramach podsumowania zajęć o znakach drogowych wybraliśmy się na 

wycieczkę na skrzyżowanie. W trakcie wycieczki omawialiśmy poznane znaki oraz zasady 

poruszania się po drodze. 

                    

 

                     

WYCIECZKA NA SKRZYŻOWANIE 



 

 

 

Grupa Biedronki we wrześniu wybrała się na wycieczkę do pobliskiego sklepu                                  

z warzywami. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą , bezbłędnie rozpoznawały i nazywały 

poszczególne warzywa i owoce. Miały również okazję przyjrzeć się z bliska pracy 

ekspedientki. 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO SKLEPU 



 

 

 

Tegoroczny korowód winobraniowy był bardzo wyjątkowy. Jego hasło przewodnie związane 

było z jubileuszem odzyskania niepodległości. Nie mogło zabraknąć tam naszego 

przedszkola  

 

 

 

 

KOROWÓD WINOBRANIOWY 



 

 

 

 

 

W grupie „Żabki” odbyły się bardzo ważne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadziły Panie z SP 18. Zajęcia zakończyły 

się wręczeniem Dyplomu Małego Ratownika  

 

       

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU 
BEZPIECZEŃSTWA 

 



 

 

 

10 października obchodzony jest Dzień Drzewa. Z tej okazji dzieci ze wszystkich grup 

przedszkolnych wykonały prace plastyczne obrazujące różne drzewa, dzieci uzyskały 

również informacje na temat drzew, ich roli w przyrodzie i w życiu człowieka. 

 

         

 

 

 

 

 

DZIEŃ DRZEWA 

 



 

 

 

25 października grupa „Tygryski” i „Żabki” pojechała na wycieczkę do Karczmy Taberskiej do Akademii 

cioci Joli w Janowcu. Celem wycieczki było poznanie tradycji babimojszczyzny w Regionie Kozła: 

staropolskiego przywitania chlebem i solą, tańców, przyśpiewek, zabaw i obrzędów. Dzieci wzięły udział w 

zajęciach warsztatowych związanych z tradycyjnym wypiekiem chleba oraz w warsztacie plastycznym. 

Można było również obejrzeć i nakarmić zwierzęta z pobliskiej wiejskiej zagrody. 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO JANOWCA 

 



 

 

 

W poniedziałek 26 listopada dzieci z grupy „Tygryski”, „Żabki’ i „Pszczółki” miały okazję 

wziąć praktyczny udział w zajęciach pod nazwą „Doświadczenia chemiczne dla dzieci” 

prowadzone przez panią reprezentującą Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki Wydziału 

zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedszkolaki mogły 

przeprowadzić samodzielnie doświadczenia na różnych artykułach spożywczych. Zajęcia 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i sprawiły mnóstwo pozytywnych emocji. 

Zabawy badawcze to najlepszy sposób na zdobywanie nowej wiedzy. 

 

 

 

DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE 



 

 

 

 

W poniedziałek 3 grudnia dzieci z grupy „Tygryski” wyruszyły na wycieczkę do Jednostki Państwowej Straży 

Pożarnej przy ul. Kożuchowskiej. Od roku działa tam „OGNIK”, czyli dwie sale edukacyjne, gdzie przedszkolaki 

poprzez zabawę uczą się bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia. „Tygryski”  wzięły udział w zajęciach z 

wykorzystaniem interaktywnych wizualizacji, symulacji zagrożeń i sprzętu pożarniczego. Dzięki urządzeniom 

symulacyjnym poznały w praktyce rodzaje  niebezpieczeństw czyhających  w domowym zaciszu. Nauczyły się  jak 

należy reagować  w przypadku zapalenia się tostera, piekarnika, czy garnka z olejem.  Dowiedziały się jak uniknąć 

zatrucia tlenkiem węgla i poćwiczyły wzywanie pomocy. Ważnym  punktem zajęć były ćwiczenia ewakuacyjne z 

miejsca objętego pożarem. „Tygryski” wzorowo przeszły wszystkie etapy szkolenia, za co otrzymały „Certyfikat 

Bezpieczeństwa”. A na koniec największa atrakcja, czyli możliwość obejrzenia samochodu strażackiego od wewnątrz, 

włączenie wszystkich sygnałów i pamiątkowe zdjęcie. 

 

 

 

WYCIECZKA DO STRAŻY 
POŻARNEJ 



 

 

 

Dnia 6 grudnia odbyła się w naszym przedszkolu zabawa z długo wyczekiwanym gościem – 

Świętym Mikołajem. Było wspaniale. Po zabawie Mikołaj odwiedził nas w sali, gdzie 

czekały na nas prezenty. 

 

 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJKI 

 



 

 

 

3 grudnia 2018r. dzieci z grupy Dinusie obchodziły bardzo ważny dzień – Barbórkę. 

Odwiedził nas górnik, który opowiedział o swojej pracy, a także zaprezentował swój strój. 

Na koniec dzieci dostały upominki upamiętniające to spotkanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM 

 



 

 

 

21 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Życzliwości. Był on okazją do 

kształtowania postaw społeczno – moralnych – życzliwości, gotowości do pomocy, empatii, 

dostrzegania problemów innych ludzi. „Tygryski” w tym dniu już od rana nosiły przypięte 

uśmiechnięte buźki. Na zajęciach rozmawialiśmy o przejawach życzliwości wobec innych 

ludzi, następnie dzieci wykonały kartki z pozdrowieniami dla osób, które darzą sympatią. 

Skorzystaliśmy ze specjalnej przedszkolnej poczty i wspólnie wysłaliśmy kartki. Radość 

była wielka, kiedy i my otrzymaliśmy pozdrowienia od innych. Na koniec zajęć dzieci 

wykonały piękny, „uśmiechnięty” plakat, który umieściliśmy przed naszą salą. 

 

 

 

 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 



 

KONTAKT 

 
Miejskie Przedszkole Nr 22                                         

„KRAINA EKOLUDKÓW” 

ul. Porzeczkowa 34, 

65-790 Zielona Góra 

Telefon: 068 454 73 16 

NIP 929-11-01-962 

REGON 970314279 

e-mail: 22@mp.zgora.pl 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH W MP-22 

Natalia Gmurek Tel. 880 100 339 

Adres email: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl 

 

 


