Edukacja ekologiczna w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Dobrocinie
W ramach kampanii ,,Edukacja i aktywizacja społeczno ci Gmin zrzeszonych
w Zwi zku ZGPD7 na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami – edycja 2011 r.”
przedszkolaki

z

Gminnego

Przedszkola

Publicznego

w

Dobrocinie

wchodz cego

w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej aktywnie wł czaj si
w rozmaite działania w tym zakresie.
W czerwcu przedszkolaki, pod czujnym okiem swoich wychowawczy

-

Wioletty Gadziny i Doroty Macek, wykonały plakaty na temat: ,,Szanuj przyrod , dbaj
o Ziemi , powietrze i wod ” wykorzystuj c materiały zakupione z otrzymanego grantu.
Celem

przedsi wzi cia było

kształtowanie wra liwo ci

na otaczaj ce

 rodowisko

i uzmysławianie dzieciom sk d bior si zanieczyszczenia ziemi, powietrza i wody.

20 wrze nia udały si do Le nej Szkoły w Bielawie. Podczas ró norodnych zabaw
edukacyjnych poznawały

 wiat

ro lin i zwierz t, rozbudzona została ich wra liwo

na otaczaj ce  rodowisko oraz konieczno przebywania na  wie ym powietrzu.



23 wrze nia, po raz kolejny, dzieci wł czyły si w ogólnopolsk akcj ,,Sprz tanie
wiata”. Miała ona na celu rozwijanie postaw ekologicznych, a w szczególno ci

zaanga owanie przedszkolaków w aktywne formy ochrony przyrody we własnym
 rodowisku.

Tradycyjnie, zanim rozpocz to zbieranie odpadów, dzieci wzi ły udział w zabawach
edukacyjnych przypominaj cych sposób ich segregowania.
Nast pnie wysprz tano ogród przedszkolny, teren wokół przedszkola i plac zabaw.

Segregacja odpadów nie jest dzieciom obca – na co dzie dokonuj jej - wrzucaj c
odpady do pojemników wystawionych w holu przedszkola.
Dzi ki temu poznaj rodzaje odpadów i przygotowuj si do podejmowania
 wiadomego

działania, by ograniczy ich ilo . Poznaj tak e zasady recyklingu.

Na przełomie wrze nia i pa dziernika, ju po raz drugi, dzieci wzi ły udział
w konkursie plastycznym pt. ,,Grzybobranie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie
,,Dobrocin – Wie XXI wieku’’, którego celem było poznanie grzybów jadalnych i truj cych.
Wykonały grzyby z materiałów przyrodniczych i plastycznych (te ostatnie zakupione z grantu
przekazanego ze ZGPD7).

Podczas rozmów z nauczycielkami dzieci dowiedziały si : dlaczego nie nale y
niszczy fauny i flory le nej?



12 pa dziernika wychowankowie uczestniczyli w ,, wi cie Drzewa”. W tym dniu
dzieci posadziły drzewko i przyrzekły,  e b d o nie dba tak, aby w przyszło ci mogły
znale

w nim schronienie skrzydlaci przyjaciele a my osłon przed wiatrem i cie w upalny

dzie .

15 listopada 2011 r. to dzie , który wpisał si szczególnie w  ycie przedszkola.
Wówczas to odbyło si ekologiczne spotkanie pod hasłem: ,,Przedszkolak – przyjacielem
przyrody”. Go mi uroczysto ci oprócz przedszkolaków z Tuszyna, Ostroszowic
i Piławy Dolnej

wraz

z

wychowawczyniami

był

Prezes

Zarz du

ZGPD7

–

Pan Piotr Furtak.
Spotkanie podsumowuj ce udział w kampanii otworzyła Dyrektor Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Piławie Dolnej – pani Małgorzata Lis, która na wst pie powitała

wszystkich go ci a nast pnie zaprosiła do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu
dobroci skich przedszkolaków.
W dalszej cz ci spotkania dzieci uczestniczyły w szeregu zaj

i zabaw o tre ci

przyrodniczej.
Na zako czenie dzieci otrzymały pami tkowe dyplomy i krzewy po posadzenia
w ogrodach przedszkolnych.

Kolejne ekologiczne zmagania ju za rok!!!

