
„AKADEMIA PRZYRODNIKA 

ŻUBRA POMPIKA”  

 

Grupy: 3 latki „Myszki”, 4-latki „Wiewiórki” 

Miejskie Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Szczytnie 

Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2022 

Opracowanie: Manuela Gromadzka 

 



GŁÓWNY CEL PROGRAMU: 

 kształtowanie postaw proekologicznych dzieci. 

 



CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 

 rozwijanie uwagi, koncentracji i logicznego myślenia,  

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 wprowadzenie dzieci w świat literatury; kształcenie nawyków czytelniczych; 

wyrabianie nawyku dbania o książki, 

 kształtowanie i rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

 utrwalanie charakterystycznych cech pór roku; rozpoznawanie pór roku  

     po charakterystycznych zmianach zachodzących w przyrodzie, 

 zachęcanie dzieci do regularnego picia wody, 

 uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt, roślin, oraz 

zrozumienie potrzeby jej szanowania – oszczędzania, 

 pobudzanie motywacji do systematycznej i samodzielnej opieki nad roślinami. 

 



„WIOSENNY BOCIAN”  
Realizację programu rozpoczęliśmy od wykonania pracy plastycznej z różnych 

materiałów. „Myszki” stworzyły bociana z płatków kosmetycznych i kolorowego 

papieru, natomiast „Wiewiórki” kolorowały bociana kredkami i doklejały 

elementy z papieru.  







„CO PŁYWA, CO TONIE?”- 

ZABAWA BADAWCZA 

 Sprawdzaliśmy, które przedmioty toną, a które pływają. 





„NIECH SPADNIE DESZCZ”– 

EKSPERYMENT 

Byliśmy ciekawi jak powstaje deszcz. Postanowiliśmy to sprawdzić. Aby stworzyć 

deszcz użyliśmy: słoika, kostek lodu, gorącej wody i soli. Po krótkiej chwili 

można było zaobserwować spadające krople wody – deszczu. 







„TWORZENIE CHMUR” –  

EKSPERYMENT 

Ciekawiło nas również skąd biorą się chmury. Do tego eksperymentu 

potrzebowaliśmy: szklanej butelki, świeczki i kartki papieru.  



„PIJ WODĘ BĘDZIESZ WIELKI” 

Dowiedzieliśmy się również, że dzięki wodzie możliwe jest życie nie 

tylko zwierząt, roślin, ale także i nasze. Aby nasze ciało miało siłę na 

różne aktywności takie jak: nauka, zabawa i spacery musimy wypić około 

7 szklanek wody dziennie.  



Wiewiórki zaznaczały ile kubeczków wody wypiły 

w ciągu jednego dnia. 
 



„PANI WIOSNA, PANI ZIMA, CZYLI 

NIEZWYKŁY POKAZ MODY” 

Jaka jest nasza ulubiona pora roku? Jakie kolory nam się z nią kojarzą? Wiewiórki 

zorganizowały niezwykły pokaz mody. Zaprezentowały ciekawe stroje w kolorach, 

jakie kojarzą im się z daną porą roku.  





„ROBIMY PYSZNĄ I ORZEŹWIAJĄCĄ 

LEMONIADĘ” 





„OGRÓD POMRUKA” – 

MINI SZKLARNIA 

Postanowiliśmy stworzyć mini szklarnię. Posadziliśmy w niej kiełki buraka, 

rzodkiewki i bazylii. Codziennie podlewaliśmy nasze roślinki. Kiedy kiełki już 

urosły zjedliśmy je ze smakiem na kanapkach. 





„PIASEK KINETYCZNY” 

Każdy z nas lubi spędzać lato na inne sposoby, ale wszyscy kochają budowanie 

zamków z piasku! Stworzyliśmy piasek kinetyczny z mąki i oleju, następnie 

zabarwiliśmy go niebieską kredą. 





Program ten poprzez zabawy tematyczne motywował dzieci do działania, 

współpracy w grupie, jak i samodzielnego poszukiwania i odkrywania.  

„Myszki” i „Wiewiórki” chętnie odkrywały świat przyrody i zwierząt dlatego na 

koniec programu otrzymały dyplomy: „Ukończenia Akademii Żubra Pompika” 

 


