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Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Wstęp
Edukacja ekologiczna to konkretne działania, które dążą do poprawy stanu śro-
dowiska. To stworzenie dzieciom takiej sytuacji, aby one samodzielnie docho-
dziły do określonych prawd i zasad, aby same umiały wyciągnąć odpowiednie 
wnioski, a co za tym idzie, aby umiały perspektywicznie myśleć. 

Celem edukacji ekologicznej w przedszkolu jest ukształtowanie szacunku do 
środowiska i wykazywanie więzi między przyrodą. Edukację ekologiczną należy 
rozpocząć już w przedszkolu, ponieważ właśnie wtedy dzieci charakteryzują się 
dużą aktywnością poznawczą, wrażliwością emocjonalną, są podatne na wpływ 
nauczyciela i otoczenia, a także posiadają dużą zdolność przyswajania nowych 
wiadomości. W edukacji przedszkolnej należy uświadamiać dzieciom fakt, że 
człowiek, zwierzęta, rośliny, przyroda martwa stanowią cząstkę tego samego 
środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia. 

Rola nauczyciela w realizacji treści z zakresu edukacji ekologicznej jest szczegól-
nie ważna i odpowiedzialna. Główną podstawą dobrego przygotowania nauczy-
ciela do właściwego opracowania treści ekologicznych jest solidne opanowanie 
treści z zakresu ekologii oraz dydaktyki ekologii. Każdy pedagog w swojej pracy 
stosuje różne metody, środki dydaktyczne, aby osiągnąć swój zamierzony cel. 
Podstawowym warunkiem do podjęcia jakichkolwiek działań, które mają na 
celu kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci to dobre przygotowanie 
merytoryczne nauczyciela.

Przyswajanie treści ekologicznych w przedszkolu powinno odbywać się głównie 
metodą zabaw problemowych, gdyż wówczas stawia się dzieci w roli badaczy 
zmuszonych odkrywać, wyjaśniać i zrozumieć nieznane im fakty, procesy, zja-
wiska i właściwości otaczającej nas przyrody. Metody problemowe wyzwalają 
aktywność i samodzielność, zwiększają możliwości rozwijania zainteresowań 

poznawczych, zdolności, a także pozytywnej motywacji przyswa-
jania wiedzy, poznawanie tego co nowe, nieodkryte. 

Praktycznymi działaniami dzieci w wieku przedszkolnym 
na rzecz ochrony przyrody są między innymi: opieka nad 

roślinami w sali, w ogrodzie należącym do szkoły, do-
karmianie zwierząt w trakcie zimy-budowa karmnika 
dla ptaków, wykonanie plakatu (na przykład: sposo-
by oszczędzania wody), zbieranie ilustracji, wido-
kówek przedstawiających chronione gatunki roślin 
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i zwierząt, pomniki przyrody bądź różnorodne prace plastyczne, które w znaczą-
cy sposób wpływają na świadomość ludzi wobec zagrożeń ze strony środowiska. 

Rola nauczyciela polega zatem na pobudzeniu aktywności umysłowej dzieci, 
wprowadzeniu ich w takie sytuacje, w których dostrzegają problemy, zaintere-
sują się nimi i zechcą je rozwiązać. Problemy muszą jednak uwzględniać możli-
wości dzieci, ponieważ ich rozwiązywanie wymaga posługiwania się wiedzą jaką 
posiadają. 

W edukacji przedszkolnej bardzo ważną funkcję w procesie kształcenia i wycho-
wania stanowią zabawy. Zabawa pomaga dzieciom lepiej poznać i zrozumieć 
świat, umożliwia sprawdzenie swoich sił, umiejętności, zdolności w sytuacjach 
„ na niby”, a więc bez brania pełnej odpowiedzialności za czyny, ponieważ dane 
role dziecko pełni chwilowo. Obecność reguł w grze dydaktycznej w pewnym 
stopniu ogranicza swobodę dziecka- jest ono zobowiązane do ich przestrze-
gania. Czynności zabawowe mogą przebiegać w różnej formie: indywidualnej, 
zespołowej czy też zbiorowej, ale zawsze wszyscy powinni brać w niej udział. 

Nauczyciel musi dobrze przemyśleć przebieg zabawy, powstrzymując się zara-
zem od zbyt szczegółowej ingerencji, ponieważ ogranicza to spontaniczność 
dzieci. 

Nauczyciel wprowadzający w świat ekologii, ochrony środowiska powinien do-
brze poznać swoją grupę przedszkolną pod kątem motywacji do zdobywania 
nowych wiadomości, zdolności oraz potrzeb poznawczych. Warunkiem osią-
gnięcia zamierzonych celów jest podmiotowe traktowanie dzieci, z szacunkiem 
i zrozumieniem. Tylko wtedy możliwe jest kształtowanie pożądanych postaw 
wobec środowiska przyrodniczego. 

Na zajęciach z przedszkolakami stosujemy różnorodne metody nauczania, takie 
jak metoda podająca, problemowa, ćwiczeniowa bądź eksponująca. Wszystkie 
te metody mogą łączyć się ze sobą tworząc bardzo ciekawą kompozycję zajęć. 

Udział w zajęciach terenowych służy rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań 
biologicznych, który prowadzi do zwiększenia aktywności poznawczej dzieci. 
Spacer sprzyja również rozwijaniu ważnych umiejętności np. koncentrowanie 
uwagi na określonych obiektach, istotnych cechach 
budowy, procesach i zjawiskach życiowych roślin 
i zwierząt a także pozwala dokonać oceny stopnia 
skażenia powietrza, wód i gleby. Wycieczki mają na 
celu przeżycia intelektualne, emocjonalne, rozwi-
jają uczucie potrzeby dbania o środowisko, kształ-
tują zachowanie proekologiczne, rozwijają troski 
o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

6



Scenariusz zajęć

Temat: Bez wody nie ma życia

Cele główne — dziecko:
 � wie do czego ludzie używają wodę, potrafi podać przykłady;
 � określa wybrane właściwości fizyczne i chemiczne wody;
 � rozwijanie twórczej wyobraźni u dzieci.

Metody pracy:  
Zabawa ruchowa, zabawa dydaktyczna, pokaz.  

Formy pracy:  
Indywidualna, grupowa, pytania naprowadzające, praca dziecka z po-
mocą nauczyciela

Przebieg zajęć:
1. Rozmowa na temat wody:

 � Jak wygląda woda, jaki ma kolor, kształt, zapach, smak?
 � Skąd się bierze woda w naszych domach?
 � Komu jest potrzebna woda?
 � Jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka?
 � Skąd pochodzi woda z kranu?
 � W jaki sposób powinniśmy oszczędzać wodę?

Woda to substancja - bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i ka-
lorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej 

nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. 
Aby być zdrowym, każdy z nas musi codziennie przyjąć 

w  posiłkach i napojach około dwóch i pół litra wody. 
Gdyby jej nie było, nie istniałoby życie. Brak wody 

uniemożliwia uprawę ziemi i hodowlę zwierząt. Bez 
wody nie ma żywności, a bez żywności nie ma życia.

2. Doświadczenie z wodą (obserwacja) smako-
wanie, dotykanie, oglądanie, wąchanie, przele-
wanie (określanie właściwości wody zmysłami 
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– zapach, smak, kształt, kolor).
3. Zabawa dydaktyczna:

Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą, skąd bierze się deszcz. Potem de-
monstruje doświadczenie, jak woda zmienia stan skupienia. Można 
na przykład przynieść czajnik, w którym będzie gotować się woda, 
a nad wylotem pary wystarczy umieścić lusterko, na którym zbierze 
się para wodna i będzie się skraplać. Oprócz tego warto przynieść 
także lód, czyli stałą postać wody. W czasie zajęć lód zdąży stopnieć 
i zamieni się w ciecz.

4. Praca plastyczna. Dzieci starannie kolorują obrazek (Rys. 1)
 � Co daje nam woda? 
 � Czy może być źródłem radości?

5. Podsumowanie zajęć. Rozmowa kierowana przez nauczyciela.
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Zabawa kształtująca świadomość 
ekologiczną dzieci

Czysta kropelka
Każde dziecko wyobraża sobie, że jest brudną kropelką wody. Zadanie po-
lega na tym, aby wszystkie dzieci poznały etapy, które zachodzą w trakcie 
oczyszczania wody. Przedszkolaki ustawiają się na starcie, kolejno jeden 
za drugim. Po krótkim wstępie nawiązującym do zabawy, dzieci wyrusza-
ją w drogę ku swojej wyobraźni. Dzieci zatrzymują się przy każdej stacji, 
którą wyznaczają ustawione w sali krzesełka. Jest pięć krzeseł do których 
przyczepione są tablice z nazwami w wyznaczonej kolejności: kraty, reak-
tor biologiczny, osad czynny, rów melioracyjny, kraina rzek. 

Pierwszy przystanek wiedzie do miejscowości Kraty. Przedszkolaki zatrzy-
mują się w tzw. poczekalni i słuchają treści przekazywanej przez osobę 
prowadzącą zajęcia. 

Głównym celem krat jest usunięcie ze ścieków największych elementów, 
które znajdują się w zanieczyszczonej wodzie. Działa to na zasadzie sitka. 

Po wysłuchaniu przekazanej informacji dzieci czekają na pytanie, które 
zadaje im nauczyciel. Odpowiedzi szukamy metodą tzw. „burzy mózgów”. 

W ten sposób wszystkie dzieci skupiają swoją uwagę i mogą aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach. Proponowana przez nas zabawa ma łączyć a nie 
dzielić. Pierwsze pytanie brzmi: „Co to są ścieki?. W momencie, kiedy już 
wszystkie dzieci wypowiedziały się przemieszczamy się do kolejnej stacji.  

Podobnie jak w pierwszej części rozpoczyna nauczyciel. Kolejne pytanie 
to: „Co to jest oczyszczalnia ścieków?”. Dzieci podają swoje propozycje, 

nauczyciel je weryfikuje po czym pociąg rusza dalej w magicz-
ną podróż w poszukiwaniu czystej wody. 

Następny przystanek to Reaktor biologiczny. 

Nauczyciel wyjaśnia, iż reaktor biologiczny jest 
odpowiedzialny za proces pełnego biologicznego 
oczyszczania, które następuje w trakcie reakcji 
chemicznych. 
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Pani konduktor zadaje pytanie: „ Co należy robić, aby oszczędzać wodę?”. 
Przedszkolacy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, nauczyciel uzupełnia ze-
brane informacje. 

Lokomotywa zmierza do stacji o nazwie Osad czynny.

Nauczyciel podkreśla, że po dodatkowych zabiegach jest on wykorzystywany 
do kompostów, produkcji gleb torfowych czy użyźniania ziemi w ogródkach. 
Pytanie brzmi następująco: „Co oznacza pojęcie –woda pitna? i czy może 
jej kiedyś zabraknąć na Ziemi?” 

Ostatnia miejscowość to Rów melioracyjny. 

Jest on bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych , który wprowa-
dza swe wody do miejscowych rzek. 

Finałowe pytanie brzmi: „Do czego wykorzystujemy czystą wodę?”. 
Poprawna odpowiedź prowadzi do mety. Wszystkie dzieci znały odpowie-
dzi i dotarły do Krainy rzek i w ten sposób każde z nich otrzyma dyplom 
w postaci Certyfikatu Czystej Kropelki. 

Podczas rozwiązywania problemów, dzieci odpowiadają na postawione 
pytania, tworzą w umyśle nowe pojęcia, zaczynają rozumieć zależności 
zachodzące w przyrodzie i w życiu społecznym oraz poznają swoją rolę 
w środowisku. 

W trakcie przeprowadzonych zajęć dzieci dowiedziały się, jak duże jest 
znaczenie wody w życiu człowieka, roślin oraz różnego typu zwierząt. 
Poznały sposoby, co należy robić, aby chronić wodę przed zanieczyszcze-
niami a także poszerzyły swoją wiedzę na temat profesjonalnych sposo-
bów oczyszczania ścieków. Dzieci potrafią wskazać źródła zanieczyszczeń 
wody, uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy 
należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie. 

Utrwaleniem wiedzy, jaką zdobyły dzieci podczas 
zajęć może być wizyta w pobliskiej Oczyszczalni 
Ścieków. 
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CERTYFIKAT
CZYSTEJ KROPELKI WODY

Dla
......................................

Za udział w zabawie
„Poznajemy etapy oczyszczania wody”
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Scenariusz zajęć

Temat: Dbamy o czystość wokół nas

Cele ogólne:
 � uświadamianie konieczności dbania o czystość w najbliższym oto-

czeniu;
 � rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.

Cele operacyjne:
 � dziecko dba o czystość wokół siebie, starannie wykonuje pracę 

plastyczną według własnego pomysłu.
„Tajemnicza kartka” - wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć. 
Nauczyciel prezentuje dzieciom kartkę od zaprzyjaźnionych ekolud-
ków, znalezioną rano w przedszkolu. 

Drodzy przedszkolacy! 

My, mali ekoludkowie zapraszamy Was, 

przedszkolni koledzy i koleżanki do Nas. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
ponieważ mieszkamy w czystej i przyjaznej środowisku krainie.

Wybraliśmy Was, gdyż wiemy, że interesujecie się nami. 

Bardzo jesteśmy ciekawi, co o nas wiecie i dlatego przesyłamy Wam 
różne zadania. Jeżeli wszystkie zadania wykonacie prawidłowo, każdy 

z Was otrzyma odznakę Przyjaciela Ziemi. 

Życzymy Wam powodzenia

Ekoludki
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Pytania:
1. Co robicie, aby Wasza planeta była czysta?
2. Dlaczego powinniśmy segregować różnego typu odpady?
3. Jak wyglądałby świat, gdyby ludzie wyrzucali śmieci w miejsca, 

które nie są do tego wyznaczone?
4. W jaki sposób możemy pomóc naszej planecie, aby poprawić jakość 

życia na Ziemi?

Zadanie 1
Posegregujcie odpady

Nauczyciel prezentuje dzieciom różne przedmioty, które nale-
ży posegregować do odpowiednich pojemników. Należą do nich: 
plastikowe butelki, szkło, opakowania od produktów spożywczych, 
zepsuta zabawka, zużyta bateria, zapisane kartki. Dzieci siedzą 
w kole. Nauczyciel kolejno wyznacza osobę, która odkłada określony 
przedmiot do odpowiedniego pojemnika. Wspólnie rozmawiamy czy 
zadanie zostało wykonane poprawnie.

Zadanie 2
Dbamy o czystość wokół nas

Praca w zespołach. Malowanie farbami na dużym formacie szarego 
papieru obrazka, która przedstawia Czystą i przyjazną środowisku 
planetę. Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup.

Zadanie 3
Stworzenie tzw. Kodeksu ekologicznego, który zawiera krótkie infor-
mację – W jaki sposób należy dbać o naszą planetę, aby była ona 
czysta a tym samym szczęśliwa? Kodeks powinien wisieć w klasie 
w widocznym miejscu. 

Podsumowanie zajęć
Po prawidłowym wykonaniu wszystkich 
zadań, każde dziecko otrzymuje odznakę 
Przyjaciela Ziemi.  
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Przyjaciel Ziemi
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Przyjaciel Ziemi
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Scenariusz zajęć

Temat: Korzyści związane z ogranicze-
niem powstałych odpadów wynikających 
z prawidłowej utylizacji baterii i akumu-
latorów

Cele:
 � rozpoznanie rodzajów baterii;
 � rozpoznawanie niebezpieczeństw związanych z bateriami;
 � omówienie sposobów utylizacji baterii;
 � wskazanie miejsc ich składowania;
 � dostrzeganie zagrożeń ze strony baterii przy nieodpowiednim 

sposobie obchodzenia się z nimi

Metody i sposoby osiągania celów:
 � dyskusja (przystępny sposób przekazywania informacji dostoso-

wany do wieku słuchacza (przedszkole)
 � pogadanka-uczestnictwo dzieci i rodziców
 � tzw. „burza mózgów”
 � zagadki tematyczne
 � praca zespołowa (wykonanie pudełka na baterie)
 � konkurs plastyczny na wykonanie eko-transparentu na temat:  

„ Jak właściwie postępować z bateriami i akumulatorami”

Materiały potrzebne do realziacji zajęć:
 � pudełka tekturowe, kolorowe papiery, ozdoby

 � przybory typu: nożyczki, farby, kleje
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Tok/przebieg lekcji:
1. Dyskusja/ prelekcja na temat „ Co to jest bateria?”, Dlaczego jest 

zaliczana do odpadów niebezpiecznych?”
 � rodzaje baterii (poznawanie poprzez pokazywanie)
 � próba odpowiedzi na pytanie „ Jak zaradzić temu aby ograniczyć 

zużycie baterii? (należy kupować trwalsze baterie, o dłuższej 
żywotności)

 � jak powinna wyglądać zbiórka baterii?
 � jak zachęcić rodzinę do zbierania  zużytych baterii - dyskusja
 � jakie są skutki wyrzucania baterii do zwykłych koszy?

2. Omówienie ogólnych zasad dotyczących problematyki ekologii
 � wyjaśnienie pojęć: recykling, ekologia, happening
 � sporządzenie listy zasad postępowania ze zużytymi bateriami

 9 wyjmowanie baterii z zabawek, którymi się nie bawimy;
 9 usuwanie baterii z zepsutych urządzeń przed ich wyrzucaniem;
 9 określenie miejsca, gdzie należy  składować zużyte baterie 

(oddawać do punktu składowania)
3. Pogadanka z udziałem dzieci i ich rodziców

 � w jakich urządzeniach można znaleźć baterie (pokazywanie tych 
urządzeń w celu uświadomienia przedszkolaków jak dany przed-
miot działa)

 � dlaczego pilot od telewizora działa
 � dlaczego zabawka zasilana baterią jeździ np. samochód (z czego 

pochodzi energia, która go napędza) 
 � określenie możliwości ograniczenia zanieczyszczenia środowiska 

bateriami
 � zagadki tematyczne - rymowanki, rebusy
 � praca grupowa na płaszczyźnie: dziecko-rodzic  (własnoręczne wy-

konanie pudełka na baterie-wykorzystanie 
różnych, dostępnych materiałów-techni-
ką dowolną)

 9 ocena pomysłowości i kreatywności 
rodziców i ich dzieci

 9 prezentacja wykonanych pudełek
 9 wybór najciekawszych prac
 9 Wszystkie dzieci zabierają swoje 
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ozdobione pudełka do domu i tam wspólnie z całą rodziną 
zbierają zużyte baterie. Gdy pudełko zapełni się, zużyte baterie 
przynoszą do przedszkola i zbierają kolejne. 

4. Rozwiązanie konkursu na wykonanie eko-transparentu o tematyce: 
„Jak właściwie postępować z bateriami i akumulatorami”.
 � wcześniejsze zaprojektowanie eko-transparentu przez dzieci i ich 

rodziców
 � wspólne stworzenie hasła proekologicznego mówiącego o bate-

riach i akumulatorach z myślą o ochronie środowiska 
 � dyskusja - czy taki transparent może wpłynąć na postawę ludzi 

w postrzeganiu środowiska  i co jeszcze mogłoby pomóc w uświa-
damianiu i edukowaniu ekologicznym społeczeństwa 

 � prezentacja eko-transparentów i wybór najciekawszych i naj-
bardziej pomysłowych prac (wręczenie symbolicznych nagród 
i dyplomów)

 � wystawa prac w budynku szkoły
 � ocena kreatywności dzieci i ich rodziców
 � umiejętność nawiązania do tematyki
 � ocena współpracy na płaszczyźnie dziecko-rodzic
 � przemarsz uczestników lekcji (dzieci, rodziców, opiekunów) wraz 

z transparentami wcześniej przygotowana i opracowaną trasą 
w celu zwrócenia uwagi mieszkańców na problemy ekologii 

5. Zbieranie materiałów dokumentujących przebieg lekcji/happenin-
gu (zdjęcia, film z przebiegu lekcji, prace plastyczne). 

Podsumowanie lekcji i wyciągnięcie wniosków w myśl 
ideii 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci…”  

 � rozwijanie w dzieciach i dorosłych odpowiedzialności za 
swoje czyny i „postępki” wobec środowiska.
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Scenariusz zajęć

Temat: Posprzątamy świat

Cele ogólne:
 � kształtowanie u dzieci proekologicznych nawyków w codziennym 

życiu,
 � wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska,
 � kształtowanie umiejętności podejmowania konkretnych działań: 

segregowanie odpadów (makulatury, opakowań szklanych i pla-
stikowych, puszek).

Cele szczegółowe:  
 � uświadomienie dzieciom jakie niebezpieczeństwa grożą środowi-

sku naturalnemu ze strony człowieka (zaśmiecenie, zatrucie wody 
i powietrza),

 � wdrożenie do segregowania śmieci,
 � kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 � kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 

przyrodniczego,
 � uświadomienie dzieciom potrzeby ograniczania śmieci,
 � zapoznanie dzieci z rodzajami odpadów.
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Przebieg zajęć:
1. Rozmowa na temat śmieci.

 � Rozmowa kierowana - dzieci zwracają uwagę na problem śmieci. 
Zastanawiają się, co trzeba zrobić, żeby nie zanieczyszczać środowi-
ska. Dzieci wiedzą, że śmieci trzeba segregować, aby można je było 
przetworzyć i powtórnie wykorzystać. Nauczyciel przypomina, 
w jakim kolorze są pojemniki na papier, plastik i szkło. (pojemniki 
do segregacji-załącznik na końcu książki)

2. Sprzątamy naszą okolice. Nauczyciel wraz z dziećmi wyrusza na 
krótką wycieczkę. Podczas spaceru zbieramy zauważone przez nas 
śmieci i wkładamy je do specjalnych worków. 

3. „Śmieciowy Ludek” – praca plastyczna z surowców wtórnych. 
Urządzenie wystawy wykonanych prac. 

4. Podsumowanie zajęć.
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Scenariusz zajęć

Temat: Praca twórcza z wykorzystaniem 
plastikowych nakrętek z butelek po wo-
dzie i innych napojach – Eko-gąsienice. 

Cele ogólne:
 � kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodnicze-

go;
 � poznanie cyklu rozwojowego motyla opartego na zjawisku prze-

miany;
 � wzbogacanie słownika dziecka o nowe pojęcia poznanego środo-

wiska przyrodniczego oraz doskonalenie kompetencji językowych 
poprzez wypowiadanie się na określony temat.

Cele szczegółowe - dziecko:
 � porządkuje historyjkę obrazkową według chronologicznych wyda-

rzeń
 � zna przemianę rozwojową od gąsienicy do motyla,
 � estetycznie wykonuje pracę plastyczną, ćwiczy motorykę małą, 

rozwija wyobraźnię

Środki dydaktyczne: 
 � plakat gąsienicy, 6 kart przedstawiających cykl życia motyla, cyfry 

od 1 do 6, tamburyno, kolorowe obręcze, plastikowe nakrętki 
z dziurkami - wcześniej przygotowane przez nauczyciela, gumki, 
sznurek, drut. 

Przebieg zajęć:
1. „Magiczna przemiana” – historyjka obrazkowa

N-l prezentuje dzieciom 6 obrazków przedstawia-
jących cykl życia motyla. Zadaniem przedszkola-
ków jest wspólne ułożenie historyjki obrazkowej 
tak, aby ukazywała ona przemianę gąsienicy 
w pięknego motyla. Kolejnym zadaniem jest 
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ponumerowanie obrazków od 1do 6. Po wykonaniu zadania chętne 
dzieci opowiadają jak przebiega cykl rozwoju motyla na poszczegól-
nych obrazkach.

2. „Kwiaty i motyle”- zabawa orientacyjno –porządkowa. 
N-l rozkłada na podłodze kolorowe obręcze – są to „kwiaty”. Dzieci – 
motyle „fruwają” między kwiatami przy dźwięku tamburyna. Na hasło 
prowadzącego każdy motyl siada na najbliższym kwiatku (obręczy). 
Ponowne hasło – to powrót do zabawy. Czynność powtarzana jest 
kilka razy. 

3. 3. Eko-gąsienice-praca plastyczna rozwijająca wyobraźnie. 
Każde dziecko nawleka na drucik/sznurek plastikowe nakrętki, w ten 
sposób powstaje gąsienica. 

4. Podsumowanie zajęć. Samoocena aktywności dzieci (nagrodzenie 
dzieci aktywnych na zajęciach). 
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