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Zajęcia z przewagą ruchu dla zdrowia







Odwiedziny w szkole sportowej



Odwiedziny w szkole sportowej



Zabawy na placu zabaw zimą 



Zabawy na placu zabaw



Przedszkole promujące zdrowie – 
przystąpienie do programu



Osiągnięcia nauczycieli

•Udział nauczycieli w XVIII Edycji 
Wojewódzkiego Konkursu „Kronik 
Przyrodniczych” pt. „Żyj z przyrodą w 
zgodzie”
•Opublikowanie jednej gazetki pt. „Ekologiczny 
Głosik Przedszkolaka”
•Udział Renaty Wiśniewskiej w Olimpiadzie 
Wiedzy Ekologicznej – praca w komisji



Udział nauczycieli w XVIII Edycji Wojewódzkiego 
Konkursu „Kronik Przyrodniczych” pt. „Żyj z 

przyrodą w zgodzie”



Opublikowanie dwóch gazetek 
pt. „Ekologiczny Głosik Przedszkolaka”



Niektóre zajęcia w grupie 
3-letniej w ramach autorskiego 

programu pt. „Jestem 
przyjacielem przyrody” od 
1.09.2019 do 11.03.2020 r. 

– Renaty Wiśniewskiej



Dbamy o czyste powietrze



 





Kącik przyrody



Kącik przyrody



Kącik przyrody



Zabawy i obserwacje z owocami



Zagadki - owoce



Zapasy na zimę - kompoty



Kompoty Dzień drugi w Biedronkach



Rozpoznajemy warzywa



Biedronki prowadzą obserwację dyni i warzyw



Marchewka pyszne warzywo





Kiszenie ogórków



Warzywa z masy solnej



Smaki: słodki słony



Pasowanie na przedszkolaka z programem 
przyrodniczym



Zabawy na placu - Biedronek



Obserwacje darów lasu



Zabawy z kasztanami



Szal Pani Jesieni- Biedronki



Obserwacja liści



Zabawa z liśćmi



Elektryczność w Biedronkach





Obserwacje gałązek z drzew iglastych



Zabawa ruchowa – ruch to zdrowie



Zabawa ruchowa – ruch to zdrowie



Obserwacja gałązek wiosną



.



Niektóre zajęcia w 
innych grupach



Szaszłyki



Zabawy z wodą i olejem



Woda i olej ciąg dalszy



Ozdabianie pierniczków



Śnieg



Woda i jej właściwości



Pingwiny



Biedronki podczas pracy zdalnej – 
działania przyrodnicze z rodzicami



















































Warzywa





Biedronki – Trzylatki 



Zakończenie
Działania w tej prezentacji były przeprowadzone w całym przedszkolu i w 
większości w grupie Biedronki dzięki pomysłom i kreatywności nauczycielek, 
które przez cały czas poszukiwały nowych możliwości przybliżających dziecko do 
świata przyrody. 
Ogrom pomysłów zrodził się dzięki konferencjom, szkoleniom, warsztatom, 
kontaktom z innymi nauczycielami na różnych szczeblach edukacji. Wzbogacony 
warsztat pracy (dzięki pomocom dydaktycznym, broszurom, posterom 
edukacyjnym produkowanym przez LOP) również przyczynił się w dużej mierze 
do osiągniętych efektów pracy z dziećmi w naszym przedszkolu.

„Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, 

a nie od opisów rzeczy słowami”.

Jan Amos Komeński

Opracowanie, wykonanie prezentacji oraz 
realizacja zadań Renata Wiśniewska
Udział w realizacji zadań Małgorzata 
Szpakowska 


