
„Przyroda to wielka przygoda” 

projekt edukacyjny z zakresu edukacji przyrodniczej 

Założenia projektu: 

Przedszkolny projekt edukacyjny „Przyroda to wielka przygoda” przeznaczony jest dla dzieci 

3 – 6 letnich Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Bajka” w Szczytnie.  

Głównym założeniem projektu jest motywowanie dzieci do poszukiwania nowych  

i  ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 

Projekt zakłada realizację różnorodnych zadań z zakresu edukacji przyrodniczej 

zaplanowanych przez nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych, jak również 

realizację zadań ogólnoprzedszkolnych zaplanowanych dla dzieci ze wszystkich grup. 

Projekt realizowany będzie podczas zajęć edukacyjnych, wycieczek i spacerów, spotkań  

z ekspertami oraz w każdym odcinku dnia codziennego w przedszkolu. Projekt przewiduje 

udział dzieci w konkursach, quizach, koncertach itp. W projekcie ujęto działania edukacyjne 

dostosowane do wieku dzieci, ich możliwości poznawczych, zainteresowań oraz potrzeb. 

Projekt dostosowany jest do nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

i przyjętego do realizacji programu wychowania przedszkolnego. 

 

 

Cele projektu: 

 Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych. 

 Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku. 

 Poznanie sposobów ochrony przyrody. 

 Umiejętność dostrzegania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. 

 Poznanie najbliższego otoczenia przyrodniczego. 

 Dostrzeganie piękna przyrody. 

 Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i wyciągania 

wniosków. 

 Poznanie zwierząt oraz roślin w bliższej i dalszej okolicy. 

 Dostrzeganie walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego regionu i kraju w 

piosenkach i wierszach. 

 Kształtowanie twórczej ekspresji opartej o różne środki wyrazu: muzykę, literaturę, 

teatr, plastykę, taniec jako sposób przekazania swoich odczuć, myśli i przeżyć. 

 

Metody pracy: 

- słowne, podające – rozmowy, legendy, wiersze, piosenki itp. 

- czynne – praktyczne ćwiczenia i działanie dzieci 

- oglądowe – pokaz, obserwacje, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne 

- problemowe – uczenie się przez odkrywanie i przeżywanie 

- aktywizujące – burza mózgów, mapa mentalna, drama, zabawy w teatr 

 

Formy pracy: 

- zajęcia planowane 

- zabawy 

- wycieczki i spacery 

- spotkania z ciekawymi ludźmi 

- zabawy i gry dydaktyczne 

- gry planszowe 



- twórczość artystyczna 

- sytuacje okolicznościowe 

- uroczystości i imprezy 

Instytucje wspomagające: Urząd Miejski w Szczytnie, Nadleśnictwo Szczytno, Zespół 

Wesołe Pacynki ze Szczytna, Schronisko „Cztery Łapy” w Szczytnie, Zespół muzyczny 

„Pozytywka” z Olsztyna, Nasz mazur.pl- portal internetowy Szczytna i okolic, Klub Gaja 

Polska Organizacja Ekologiczna, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna 

Ewaluacja projektu: 

- po każdym zajęciu 

- obserwacje celowe umiejętności dzieci 

- prace plastyczne dzieci, albumy itp. 

- zdjęcia z realizacji projektu 

- uzyskanie Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie „Szkoła 

Przyjazna Środowisku” 

 

Termin realizacji projektu: wrzesień 2019 r. –czerwiec 2020 r. 

 

 

Harmonogram realizacji projektu – przewidywane działania i zadania: 

 

Lp. Działania Adresaci Termin realizacji 

1. Opracowanie projektu edukacyjnego 

„Przyroda to wielka przygoda” 

 

Dzieci, rodzice, 

społeczność lokalna 

Do 30.09.2019r. 

2. Wykonanie plakatu informującego 

społeczność lokalną o realizacji 

projektu. 

Rozwieszenie plakatów  

w przedszkolu i w mieście. 

Rodzice, dzieci, 

społeczność lokalna 

Do 30.09.2019r. 

3. „Droga do przyrody”- wycieczka do 

Leśnictwa Lipnik. 

 

Dzieci z grupy 4 i 5 

latków, 

Nadleśnictwo 

Szczytno 

Wrzesień 2019r. 

4. „Przedszkolaki sprzątają świat”- 

sprzątanie terenu w okolicach 

przedszkola. 

Społeczność lokalna, 

dzieci 5- 6 letnie, 

Nasz mazur.pl- portal 

internetowy Szczytna 

i okolic 

Wrzesień 2019r. 

5. „Drzewa dla klimatu”- sadzenie 

drzew, udział w programie,17 edycji 

Święta Drzewa organizowany przez 

Klub Gaja. 

Społeczność lokalna, 

dzieci 6 letnie, 

Nadleśnictwo 

Szczytno, Klub Gaja 

Polska Organizacja 

Ekologiczna 

Październik 2019r. 

6. „Przedszkolaki i przyroda to wielka 

przygoda”- Koronacja Dzieci na 

Króla i Królową Bajki. 

Rodzice, dzieci Październik 2019r. 

7. „Mamo, tato, wolę wodę!”-realizacja 

programu edukacyjnego. 

Rodzice, dzieci, 

społeczność lokalna 

Październik2019r.- 

czerwiec 2020r 



8. „Misiowy wolontariat”- udział 

społeczności przedszkolnej w akcji 

charytatywnej zorganizowanej przez 

schronisko „Cztery Łapy” i Urząd 

Miejski w Szczytnie na rzecz zwierząt 

ze schroniska. 

Dzieci, rodzice, 

pracownicy 

przedszkola, Urzędu 

Miejskiego, 

schronisko 

Październik 2019r. 

9. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- 

udział w ogólnopolskim programie o 

tematyce ekologicznej. 

Rodzice, dzieci Styczeń/ Luty 2020r. 

10. „Leśne zabawy”- bal karnawałowy z 

Zespołem Wesołe Pacynki ze 

Szczytna. 

Rodzice, społeczność 

dziecięca, 

pracownicy 

przedszkola, Zespół 

Wesołe Pacynki ze 

Szczytna. 

Luty 2020r 

11. „Mały Ekolog”- udział w 

ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 

„Dzieci uczą rodziców” 

Dzieci 6- letnie, 

rodzice, społeczność 

lokalna 

Luty 2020r. 

12. „Rozśpiewane ZOO”- udział w 

koncercie Zespołu Pozytywka z 

Olsztyna. 

Społeczność 

dziecięca, rodzice, 

Zespół Pozytywka z 

Olsztyna 

Marzec 2020r. 

13. „Przedszkolaki dla Ziemi”- 
ogólnoprzedszkolny koncert 

muzyczny z okazji Dnia Ziemi 

Urząd Miasta 

Szczytno, 

społeczność 

dziecięca, 

społeczność lokalna, 

rodzice, pracownicy 

przedszkola 

Kwiecień 2020r. 

14. „Kwiatki na rabatki”- sadzenie 

kwiatów w ogrodzie przedszkolnym z 

okazji Dnia Ziemi. 

 

Społeczność 

dziecięca, rodzice, 

pracownicy 

przedszkola 

Kwiecień 2020r. 

15. „Lekarz pierwszego kontaktu”- 

spotkanie z ekspertem z okazji 

Światowego Dnia Zdrowia  

Społeczność 

dziecięca, rodzice, 

pracownicy 

przedszkola 

Kwiecień 2020r. 

15. Udział w konkursach plastycznych Społeczność 

dziecięca, rodzice, 

pracownicy 

przedszkola 

Wrzesień-2019r. 

Czerwiec 2020r. 

16. Wystawy prac plastyczno- 

technicznych o tematyce 

przyrodniczej 

Społeczność 

dziecięca, rodzice 

Wrzesień2019 – 

Czerwiec 2020r. 

17. Realizacja przyrodniczych kręgów 

tematycznych we wszystkich grupach 

przedszkolnych. 

Społeczność 

dziecięca, 

społeczność lokalna 

rodzice, pracownicy 

przedszkola 

Wrzesień2019 – 

Czerwiec 2020r. 



18. Dekorowanie holu przedszkolnego 

zgodnie z aktualną porą roku 

Społeczność 

dziecięca, rodzice, 

społeczność lokalna 

Wrzesień2019 – 

Czerwiec 2020r. 

19. Zbieranie plastikowych nakrętek Społeczność 

dziecięca, rodzice, 

społeczność lokalna 

Wrzesień2019 – 

Czerwiec 2020r. 

20. „Bajkowy ogród”- majówka 

rodzinna 

Społeczność 

przedszkolna  

Maj 2020r. 

21. „Mazurskie krajobrazy”- rejs 

statkiem po Jeziorze Domowym 

Dużym 

Społeczność 

przedszkolna 

Czerwiec 2020r. 

22. Złożenie wniosku o nadanie 

Certyfikatu „Szkoła Przyjazna 

Środowisku” oraz sprawozdania z 

realizacji działań – projektu 

edukacyjnego „Przyroda to wielka 

przygoda” 

 

Kuratorium Oświaty  

w Olsztynie 

Do 15.07.2020r. 

Uwagi do realizacji projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Ewa Domurad 


