
                             „Przedszkolaki wiedzą jak dbać o przyrodę” -                 

                                      mini poradnik dla rodziców 

   

     Już od najmłodszych lat dzieci powinny uczyć się szacunku dla przyrody oraz 

ochrony środowiska. W naszym przedszkolu prowadzonych jest wiele zajęć i działań 

związanych z edukacją proekologiczną, dzięki temu nasi  podopieczni uczą się jak 

dbać o środowisko, w którym żyjemy. 

Jednak aby dzieci utrwaliły i usystematyzowały swoją ekologiczną wiedzę w domu z 

rodzicami również powinny kierować się ekologicznymi zasadami. 

To dzieci są czystą ekologicznie kartą, na której możemy wypisać dowolne idee, 

wartości, postawy. Ich naturalne zainteresowanie tym, co dzieje się wokół nich 

sprawia, że chętnie słuchają o ptakach, zwierzętach, przyrodzie od najmłodszych lat. 

W wieku przedszkolnym zadają tysiące pytań i gromadzą uzyskiwaną wiedzę w 

określone schematy. Jednym z nich jest EKOLOGIA. 

Właśnie dlatego bardzo istotne jest kształtowanie postaw proekologicznych w 

społeczeństwie, a szczególnie wśród jego najmłodszych członków.   

Podpowiadamy jak wspólnie z dzieckiem chronić środowisko naturalne. 

–  Dzieci bardzo często naśladują starszych od siebie i biorą przykład ze swoich 

rodziców, powielając w dorosłym życiu ich zwyczaje i zachowania. 

Jeśli chcemy, aby maluch dbał o środowisko i szanował przyrodę musimy być dla 

niego autorytetem – ekologicznymi rodzicami. ( segregujesz śmieci pozwól dziecku 

ozdobić wybranymi symbolami pojemniki będzie to dla niego doskonała zabawa, gdy 

wybieracie się gdzieś blisko wybierz spacer zamiast auta, zabierz dziecko na 

ekologiczne zakupy, które przyniesiecie w biodegradowalnej torbie, przypominaj 

dziecku o zakręcaniu kranu po myciu się, wyznacz dziecko jako strażnika energii- 

będzie odpowiedzialne za gaszenie świateł w pomieszczeniach w których aktualnie 

nie przebywacie. 

–  Kontakt z naturą i świadomość jej piękna oraz niepowtarzalności pomoże 

dziecku zrozumieć dlaczego ochrona środowiska jest tak istotna.   



Spacery po parku, wycieczki do lasu, b

przyrody wykształcą w maluchu poczucie blisko

szacunku. 

–  Oglądaj również razem z dzieckiem programy przyrodnicze, czytaj magazyny 

tematyczne czy też przeglądaj zdj

–  Kupuj dziecku zabawki ekologiczne.

–  Uczestnicz z dzieckiem w konkursach o 

–  Dzieci jak wiadomo najch

udział w akcjach ekologicznych i festynach to doskonały pomysł ( 

Ziemi, Akcja Sprzątanie Świata), dokarmiajcie ptaki podczas zimowych spacerów, 

spędzajcie razem czas na rowerach.

 

                                                            

Wszystkie te aktywności wykonywane z Mam

rozrywką, a jednocześnie lekcją
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