
    

 

 
W okresie 01.02.2017 r. 30.06.2017 r. w Przedszkolu Publicznym w Niemcach 

w ramach  zadania „Poznajemy i chronimy” – edukacja ekologiczna w Gminie 
Niemce, realizowany był projekt „W zgodzie z naturą” współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
Umowa nr 4/2017/D/EE z dnia 30.01.2017 r. 

Celem projektu było umożliwienie dzieciom lepszego poznania najbliższych 
ekosystemów takich jak park, łąka, las. Realizacja projektu umożliwiła 
przedszkolakom spontaniczne, aktywne, wielozmysłowe i praktyczne działanie 
pozwalające odsłonić  niektóre sekrety żyjących obok nas organizmów. 

W realizacji projektu brało udział 275 dzieci, pracownicy przedszkola oraz 
rodzice. Dzieci dowiedziały się jak istotne są nasze pozytywne relacje z otaczającym 
nas światem i w jaki sposób możemy się przyczynić do tego, by nasze środowisko 
przetrwało w dotychczasowej formie. Aby poznać zwyczaje ptaków występujących w 
Polsce do naszego przedszkola zaproszony został pan  ornitolog z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Zorganizowane zostało spotkanie z pracownikiem Lasów 
Nadleśnictwa Lubartów, na którym  dzieci poznały wiele ciekawostek o zwierzętach 
zamieszkujących lasy, ich zwyczajach, o konieczności dokarmiania ich w czasie zimy 
przez pracowników lasu. Nauczyciele wraz z dziećmi i ich rodzicami zorganizowali 
zbiórkę karmy dla leśnych zwierząt. Kontynuacją podjętych działań był wyjazd dwóch 
grup starszych dzieci do Mini Parku przy Nadleśnictwie Lubartów. Kolejnym 
działaniem realizowanym z przedszkolakami było „Szukanie wiosny”. Nauczyciele 
wraz z dziećmi założyli kąciki przyrody i kąciki obserwacji, dzięki którym dzieci lepiej  
poznawały świat przyrody poprzez badanie, eksperymentowanie z wykorzystaniem 
zakupionych lup, pojemników do obserwacji, małego laboratorium do obserwacji 
podziemnej części rośliny oraz peryskopu. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami do 
przedszkola przyszli zaproszeni uczniowie Architektury Krajobrazu z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Niemcach, którzy pomogli przygotować podłoże i założyć w 
ogródkach przedszkolnych hodowlę różnych gatunków zakupionych roślin.  
W utrwaleniu i poszerzeniu  zdobytych wiadomości pomogła zorganizowana 
wycieczka dla dzieci z dwóch starszych grup do Ogrodu Botanicznego w Lublinie, 
podczas której oprócz możliwości podziwiania piękna przyrody dzieci wzięły  udział w 
warsztatach plastycznych - wykonywały pamiątki z wycieczki z materiału 
przyrodniczego. W ramach projektu nauczyciele przedszkola zorganizowali dla dzieci 
i ich rodziców rodzinny przegląd plastyczno - ekologiczny pt. „Nasze spotkania z 
naturą”.  Na korytarzu przedszkolnym zorganizowano wystawę prac dzieci, które 
wraz ze swoimi rodzinami brały udział w przeglądzie. Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni dyplomami. 
Grupa „Skrzaty” przygotowała dla wszystkich przedszkolaków przedstawienie o 
tematyce ekologicznej dotyczącej budzenia się przyrody z zimowego snu. Melodyjne 



piosenki i barwne stroje przyciągały uwagę zarówno dzieci jak i ich opiekunów. 
Podsumowaniem projektu było zorganizowanie we wszystkich grupach quizu 

ekologicznego sprawdzającego wiedzę dzieci na temat wszystkich zrealizowanych w 
projekcie działań. Odpowiedzi maluchów wskazywały na ogromną wiedzę, jaką udało 
się im przez ten czas przyswoić. Zorganizowano wystawę zdjęć dokumentującą 
realizację projektu. Udział w projekcie stworzył nie tylko możliwość wielozmysłowego  
poznawania otaczającego nas świata ale również dał dzieciom ogromną radość. 

 
 Elżbieta Topyła. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


