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MALUJ Z EKOLUDKIEM 



 

 

Idzie wiosna  

Puk, puk, puk ...w okienko! 

- Wyjdźcie dzieci prędko. 
Idzie już wiosenka 

i słoneczko świeci. 
Z baziami gałązkę 

w ręku ma wierzbową. 

I za pasem wiązkę 
przylaszczek liliowych. 

 

Idzie piękna pani 
z jasnymi włosami. 

W zielonej sukience, 
wyszytej kwiatami. 

 

Idzie, uderza witką 
wierzbową z baziami. 

Pokrywa się wszystko 
młodymi listkami. 

 

Słono złote świeci, 
idzie piękna pani. 

Puk, puk ... chodźcie dzieci 

na wiosny spotkanie. 

 

 

CZYTAJ Z EKOLUDKIEM 



 

 

 

Tam daleko, gdzie wysoka sosna, 

maszeruje drogą mała Wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

Refren (x2): 

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. 

 

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę. 

Chętnie żuje gumę i robi balony, 

a z nich każdy jest zielony. 

Refren (x2): 

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.  

 

Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas, 

każda trawka chce być już zielona. 

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 

zima by została mroźna. 

Refren: 

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. 

 

 

MUZYKA EKOLUDKA 



 

 

 

  

 5 czerwca 2019 r. podczas Konferencji pt. „Spełnianie standardów w Przedszkolu i Szkole 

Promujących Zdrowie – w drodze do certyfikatów” odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczenia 

przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zaświadczenia wręczyła Pani Ewa Rawa Lubuski 

Kurator Oświaty. 

Celem promocji zdrowia w naszej placówce jest wprowadzenie w zagadnienie zdrowia i promowanie 

zdrowego stylu życia na co dzień. Troskę o zdrowie podejmuje cała społeczność przedszkolna wraz z 

rodzicami i instytucjami lokalnymi zaproszonymi do współpracy. Bardzo ważnym jest to, by ujednolicić 

oddziaływania na dziecko i swoją postawą dawać dzieciom dobry przykład. Wszyscy pracownicy, rodzice 

wraz z członkami społeczności lokalnej czynią starania, by zdrowie było dostrzegane jako wartość, dzięki, 

której można zrealizować swoje aspiracje, zmieniać środowisko i radzić sobie w życiu. 

Przedszkole Promujące Zdrowie 

„Przedszkole powinno stanowić formę wsparcia dla rodziny w propagowaniu prozdrowotnego stylu życia, 

utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz ustaleniu kierunków działań w ramach promocji zdrowia i profilaktyki 

zaburzeń. Wzajemna współpraca obu środowisk sprzyja dobremu samopoczuciu i przekłada się na sukces 

edukacyjny dziecka.” 

Cechy przedszkola promującego zdrowie (PPZ): 

Podstawą tworzenia PPZ jest koncepcja promocji zdrowia i wykorzystywane w niej specyficzne podejścia. 

Do cech działań w zakresie promocji zdrowia w przedszkolu należą: 

 Uznanie, że: 

– zdrowie jest wartością pozytywną, zasobem dla człowieka i społeczeństwa; 

– zdrowie zależy od wielu czynników, ale na niewiele z nich ludzie mogą mieć wpływ; 

– istnieje wzajemny związek między zdrowiem, a edukacją; 

– przedszkole powinno aktywnie uczestniczyć w ochronie i promocji zdrowia całej społeczności. 

 Wykorzystanie specyficznych podejść w promocji zdrowia (w tym podejście siedliskowe, 

partnerstwo społeczności, upodmiotowienie jednostek i społeczności) oraz metod i strategii działań. 

 Podejmowanie działań: 

– indywidualnych (rozwijanie umiejętności dbania o zdrowie i zwiększenie jego potencjału przez 

poszczególnych członków danej społeczności); 

– zbiorowych (tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu). 

 Całościowe podejście do zdrowia: 

– uwzględnienie jego wszystkich wymiarów; 

MĄDROŚCI EKOLUDKA 



– tworzenie polityki i warunków środowiska fizycznego i społecznego, sprzyjających dobremu 

samopoczuciu całej społeczności; 

– prowadzenie edukacji zdrowotnej całej społeczności. 

 Podejmowanie długofalowych działań: 

– z przestrzeganiem ustalonych dla PPZ w Polsce zasad planowania i ewaluacji; 

– we współpracy z rodzicami i społecznością lokalną. 

              

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest, aby: 

 pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą i brać je pod uwagę; 

 powierzać im niektóre proste zadania; 

 zachęcać do generowania pomysłów; 

 zachęcać i umożliwiać współpracę z rówieśnikami i dorosłymi; 

 stwarzać możliwości osiągania sukcesów itd. 

Zasady w tworzeniu PPZ: 

 Najważniejszymi partnerami i jego współtwórcami są rodzice. Wspieranie ich w rozwoju 

kompetencji wychowawczych kompetencji dla zdrowia  jest podstawowym warunkiem skuteczności 

edukacji zdrowotnej dzieci. 

 Ważnym zadaniem PPZ powinna być także współpraca z dziadkami dzieci. 

Definicja Przedszkola Promującego Zdrowie 

            Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: 

 zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników, rodziców i 

dziadków dzieci); 

 podejmowaniu przez członków tej społeczności teraz i w przyszłości działań na rzecz zdrowia 

własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

Standardy PPZ i ich uzasadnienie 

            Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego i innych obowiązujących aktach prawnych, a ponadto: PPZ pomaga pracownikom i 

rodzicom dzieci zrozumieć i zastosować w praktyce koncepcje promocji zdrowia. Specyficzna cechą PPZ 

jest to, że osoby dorosłe, tworzące takie przedszkole – nauczycielki, inni pracownicy oraz co najmniej część 

rodziców: 

 rozumieją i potrafią wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z promocją zdrowia i koncepcją PPZ; 

 akceptują własną odpowiedzialność za zdrowie swoje, innych ludzi oraz aktywne uczestnictwo w 

tworzeniu PPZ. 

Przedszkole Promujące Zdrowie powinno dążyć do: 

 zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej i sprawdzania ich efektów; 

 tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii i współpracy; 

 praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zachęcania ich 

rodziców do kontynuowania tych zachowań w domu; 



 zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych/ 

smakowych zgodnie z ich potrzebami; 

 zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb; 

 wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności 

fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych; 

 rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości 

rozwojowych dzieci. 

Główne zadania PPZ to: budowanie dobrych relacji między rodzicami (a także innymi członkami rodzin) 

dzieci, zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, inicjowanie 

różnych działań, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, itd. 

Tekst źródłowy: „Przedszkole promujące zdrowie” – B. Woynarowska, A. Kapuścińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Głównym celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na 

zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. Przedszkolaki poprzez zadania i wspólne zabawy dowiedziały 

się co to jest Internet i sieć internetowa, do czego służy i jakich zasad trzeba przestrzegać, aby z niej 

bezpiecznie korzystać. Jednym z elementów tych zajęć była bajka profilaktyczna z serii „Owce w sieci”, 

która uświadomiła maluchom, że Internet jest nie tylko skarbnicą gier i zabaw, ale również potencjalnym 

źródłem zagrożeń. Dla rodziców została przygotowana tablica informacyjna z cennymi wskazówkami w 

holu przedszkola. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

EKOLUDKOWE AKTUALNOŚCI 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU 

          

 

 

 



 

 

 

W związku z obchodami Dnia Kota w naszym przedszkolu, odbyła się  akcja charytatywna mająca na celu 

pomoc chorym i porzuconym kotkom będącym pod opieką Fundacji Przystań na 4 Łapy. Fundacja Przystań 

na 4 łapy to organizacja działająca na rzecz bezdomnych zwierząt. Każda grupa miała przez 10 dni  pod 

wirtualną opieką jednego kotka, poznała jego historię i zbierała dla niego specjalistyczną karmę. 

Przedszkolaki dowiedziały się też w jaki sposób można opiekować się i pomagać zwierzętom. Każda grupa 

otrzymała dyplom z podziękowaniami. My dziękujemy także rodzicom za pomoc i okazanie serca. 

Specjalne podziękowania od Fundacji Przystań na 4 Łapy można zobaczyć na stronie na Facebooku 

 

 

 

 

 

   

 

 

DZIEŃ KOTA 

 

 

https://www.facebook.com/przystanhotelik/posts/2135913353159218?__xts__%5b0%5d=68.ARB70CkFNyY-mX9A218XIrrSIU_hpPv3fVj3hFwD5xvZ6OcH0txBWKrpJT0d6sBgkJxVABOP-Zx3IqqHPHzNXUWCTvdYV71EzmMN923YZp2PACk_Pqc-2WjVsjniG_nLxdN8jGiUk4E9f2KjSfcfV5Orf6kOW7bDaqk0R1CZmh2m9hQ68WDN4MHSs-H9bc7EWntIPomsEW_mMtnoIzK6Us_eGF66JIrxCiNdbjjm0Oh8Rg0zlzlXqGGt4LFDvvWPVdNiAaX5BluHJJ4ADoIQTRHy5O-5jvx_VOQsPV8m7eR0iI3ingT4EyJXK8xj-ZUri0oz99nNz4aLfRbcAhC6_tFPgA&__tn__=C-R


 

 

7 marca Tygryski wraz z Wiewiórkami wzięły udział w III Dopingu Falubaziaka. Przedszkolaki mogły 

obejrzeć krótki spektakl teatralny o tematyce żużlowej, obejrzeć dopingi innych przedszkoli oraz 

zaprezentować swój. Na koniec dzieci zrobiły sobie zdjęcie z całą drużyną żużlową Falubazu, a co 

niektórym udało się nawet przybić „piątkę” sportowcom. 

                    

 

 

 

 

 

DOPING FALUBAZIAKA 

 

 



           

 

 

15 marca grupa „Tygryski” miała przyjemność gościć Pana Sebastiana Pilichowskiego, pasjonata przyrody, 

który przeprowadził zajęcia pod nazwą: „Owady, nie robale”. Przedszkolaki dowiedziały się czym są owady 

i po czym poznać, że zwierzę to owad. Oglądając fotografie, dzieci dyskutowały na temat zdolności 

kamuflażu niektórych owadów. Pan Sebastian zrobił również pokaz żywych owadów i scharakteryzował 

pokazywane gatunki. Na koniec najodważniejsze przedszkolaki pozwoliły owadom na krótki spacerek po 

swojej rączce J. Dzieci do końca dnia przeżywały tą wyjątkowo ciekawą edukację przyrodniczą, a w sali 

przedszkolnej co rusz było słychać: „Pamiętaj! Owady, nie robale!”. 

 

   

 

 

 

 

 

OWADY, NIE ROBALE 

 



 

 

 

Nauczycielki wraz z rodzicami grupy Tygrysków zorganizowały 11 marca warsztaty dla dzieci, na których 

można było wykonać ciekawe eksperymenty. Doświadczenia to jedna z ciekawszych form spędzania czasu z 

dziećmi ciesząca się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedszkolaków. Na warsztatach można było 

m.in. wykonać własnego „gniotka”, zrobić tęczę z kolorowych cukierków, wykonać ciastolinę, zobaczyć i 

nauczyć się jak powstają „gluty”, sprawdzić co się stanie gdy do wody wlejemy olej i wsypiemy kakao, jak 

nadmuchać balona nie dmuchając i spróbować jeszcze wielu innych ciekawych eksperymentów. 

 

 

 

 

 

W KRAINIE EKSPERYMENTÓW 

 

 



 

 

 

21 marca Dzieci z Miejskiego Przedszkola numer  22 „Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze wspólnie 

świętowały pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia wszyscy ubrali się na kolorowo. Dzieci z grupy “Pszczółki” 

oraz “Wiewiórki” zaprezentowały inscenizacje ekologiczną pt. „ Dziś witamy wiosnę w lesie”, a następnie 

słowami piosnki ,,Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło, lecą i świergoczą głośno i wesoło…” dzieci ze 

starszych grup witały wiosnę podczas wspólnego spaceru ulicami miasta. Przedszkolaki maszerowały z 

własnoręcznie wykonanymi, barwnymi Marzannami oraz kwiatkami, które podczas spaceru wręczały 

napotkanym przechodniom, życząc wszystkim wesołego PIERWSZEGO DNIA WIOSNY. :) 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 



 

 

 

21 maja odbyła się wycieczka do Mediateki „Szklana pułapka” mieszczącej się w zielonogórskiej Palmiarni. 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach, podczas których przeniosły się do Krainy Wyobraźni – czyli tam, gdzie 

wszystko jest możliwe. Tygryski miały okazję wykazać się kreatywnością i puścić wodze fantazji, dzięki 

czemu powstały wspaniałe prace plastyczne. Nie zabrakło także muzyki klasycznej oraz poezji dla 

najmłodszych. 

Korzystając z okazji zwiedziliśmy Palmiarnię oraz Park Winny, gdzie mogliśmy obserwować i podziwiać 

wiosenną przyrodę. Dzieci choć zmęczone upałem, to zadowolone i pełne wrażeń wróciły do przedszkola. 

 

       

 

 

WYCIECZKA DO MEDIATEKI 



 

 

 

 

Dnia 28.05 w ramach zajęć profilaktycznych odbyło się u nas spotkanie z lekarzem stomatologiem. Podczas 

spotkania rozmawialiśmy o tym jak należy dbać o higienę jamy ustnej oraz jak prawidłowo myć zęby. 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z LEKARZEM 
STOMATOLOGIEM 



 

 

 

29 maja 2019 r. odbyły się warsztaty kulinarne. Rodzice wspólnie z dziećmi przygotowywali zdrowe posiłki 

sałatkę owocową, przekąski, kanapki, panie z grupy koktajl owocowy. Na koniec wszyscy wspólnie zjedli 

przygotowane pyszności. 

 

     

 

 

 

WARSZTATY KULINARNE 



 

 

 

 

W marcu w naszym przedszkolu obchodziliśmy Tydzień Zdrowego Przedszkolaka. Każdego dnia 

uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach – słuchaliśmy wierszy, opowiadań i piosenek oraz ciekawostek o 

zdrowym jedzeniu i sportach. Nasza Pani zorganizowała dla nas zabawy ruchowe na naszym boisku. 

Najbardziej podobała nam się środa – robiliśmy wtedy zdrowy soczek z jabłek. 

 

 

 
 

 

 
 

TYDZIEŃ ZDROWEGO 
PRZEDSZKOLAKA 

 

 



 

 

 

 

 

W marcu grupa Wiewiórki uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Ziemi Lubuskiej, której celem było 

ukazanie historii i specyfiki regionu. Dzieci miały możliwość obejrzenia ekspozycji dawnych przedmiotów 

codziennego użytku. Mieliśmy okazje być także w Sali zegarowe, gdzie mieścił się zbiór rzemiosła 

zegarmistrzowskiego – obejmował ok. 280 obiektów – zegary talerzowe, kominkowe, powozowe, szafkowe 

czy kieszonkowe, powstałe od końca XVIII do początków XX wieku. Odwiedziliśmy także  Muzeum Wina 

– ekspozycja  ukazała historię winiarstwa oraz zagadnienia związane z kulturą winiarską. 

Spotkanie z historią dało dzieciom wiele możliwości – lepszego zapamiętania treści historycznych, 

budowania tożsamości lokalnej oraz rozwija u dzieci zainteresowania dziejami państwa polskiego (regionu).  

 

 

        
 

 

 

 
 

 

WYCIECZKA DO MUZEUM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednym z działań jakie zostały podjęte w przedszkolu w związku z obchodami 100-letniej rocznicy 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę było zorganizowanie Przedszkolnego Konkursu Pieśni 

Patriotycznej.  Dzieci były bardzo przejęte i podekscytowane doniosłością chwili. Dumnie odśpiewały 

pieśni o tematyce patriotycznej, za co otrzymały gromkie brawa. Całości ich występu artystycznego 

dopełniły piękne stroje, w których prezentowały się wspaniale. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

KONKURS PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ 



 

 

 

 

 

 

Pewnego dnia naszą grupę odwiedzili prawdziwi żołnierze. Opowiedzieli dzieciom o swojej służbie, 

zaprezentowali mundury, wyjaśniali znaczenie ich kolorystyki. Duże zainteresowanie wśród Tygrysków 

wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci miały okazje zadawać wiele ciekawych pytań, 

przymierzyć różne żołnierskie nakrycia głowy oraz maski przeciwgazowe. 

 

 

 
 

 

           
 

 

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI 

 



 

 

 

 

W dniach 27.05-31.05 obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Dziecka. Z tej okazji każdego dnia 

odwiedzaliśmy różne kraje i kontynenty. W piątek odbył się Przegląd Tańca. Każda grupa zaprezentowała 

jeden układ taneczny. Na zakończenie puszczaliśmy bańki mydlane 
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Miejskie Przedszkole Nr 22                                         

„KRAINA EKOLUDKÓW” 

ul. Porzeczkowa 34 

65-790 Zielona Góra 

Telefon: 068 454 73 16 

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 

 

 


