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Tytuł
Zdalne obchody Święta Ziemi w Przedszkolu Publicznym nr 19
Autor
Bożena Czemierys
Cele
•

Budzenie wśród najmłodszych szacunku do przyrody.

•

Uświadomienie podopiecznym zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.

•

Zachęcenie dzieci i rodziców do kreatywnego wykorzystania czasu spędzanego
w domu.

•

Kształtowanie i promocja postaw proekologicznych.
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Opis
Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy stawia na ekologię i od wielu lat jest
organizatorem obchodów Święta Ziemi oraz Happeningu Ekologicznego, w którym biorą
udział dzieci ze wszystkich przedszkoli ostrowieckich.
W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, obchody tego największego
ekologicznego święta wyglądały nieco inaczej. Odbyły się w formie zdalnej. Motywem
przewodnim tegorocznej edycji było „Działanie dla klimatu”.
Nasze przedszkolaki bardzo ochoczo i licznie włączyły się w obchody Święta Ziemi na
odległość. Pracowały w swoich domach, wykorzystując materiały edukacyjne przesłane
przez wychowawców. Przygotowując się do tego święta, przez cały tydzień zgłębiały swoją
wiedzę na temat ekologii. Podjęły wiele różnorodnych działań promujących zachowania
proekologiczne.
Wykonały piękne prace plastyczne o tematyce przyrodniczej z wykorzystaniem surowców
wtórnych: rybkę z płyty CV, ptaka cudaka z talerzyka papierowego, motyla z rolki po
papierze toaletowym, kwiatka z kolorowych nakrętek. Przygotowały kolorowanki z naszą
planetą, jako prezent dla Ziemi w dniu jej święta. Wspólnie z rodzicami sadziły rośliny,
zakładały hodowlę fasoli, rzeżuchy i cebuli celem systematycznej obserwacji wzrostu roślin.
Uczyły się segregować odpady poprzez zaproponowane przez nauczycieli zabawy
dydaktyczne, filmy edukacyjne, takie jak: „Ekologiczny dom”, „Rady na odpady”,
„Segregacja” oraz gry interaktywne: „Znajdź pojemnik”, „Segregacja śmieci”, „Niebieski
pojemnik”. Dzieci wspólnie z rodzinami brały również udział w akcji sprzątania lasu, zbierając
śmieci do worków foliowych. Ten widok na nadesłanych zdjęciach bardzo nas wzruszył.
W dniu Święta Ziemi dzieci miały za zadanie ubrać się na zielono i iść na spacer , trzymając
przygotowane wspólnie z rodzicami transparenty z hasłami: „Ziemia nasz dom”; „Zielony
kolor dziś króluje, bo ziemia świętuje!”.
Efekty opisanych działań dzieci widoczne są na zdjęciach i filmikach przesłanych przez
rodziców na stronę i Facebook naszego przedszkola.
W ramach obchodów Święta Ziemi nasze przedszkole ogłosiło także Wirtualny
Międzyprzedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny „CHROŃmy ROŚLINY”. Konkurs odbył
się internetowo. Do udziału w nim zaproszono dzieci wraz z rodzinami z ostrowieckich
przedszkoli. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatu na podany wyżej
temat, dowolną techniką, z materiałów dostępnych w domu, a następnie podpisanie go
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imieniem i nazwą przedszkola. Po wykonaniu pracy należało zrobić jej zdjęcie i przesłać je
na podany adres mailowy: konkurspp19@onet.pl do 30.04.2020 r.
Konkurs internetowy spotkał się z dużym odzewem. Drogą elektroniczną wpłynęło 25 prac
z sześciu przedszkoli. Wszystkie prace są bardzo piękne, ciekawe i pomysłowe, bo powstały
w wyjątkowo trudnym czasie. Zdjęcia prac zostały opublikowane w formie kolażu na portalu
informacyjnym OstrowiecNews.pl oraz na stronie i Facebooku naszego przedszkola.
Zaprezentowane przeze mnie działania ekologiczne naszych przedszkolaków i ich rodzin
w czasie zdalnej nauki pokazują, że los naszej planety nie jest im obojętny. Dzieci kolejny
raz przekonały się, że dobro Ziemi jest naszym wspólnym celem i to od nas wszystkich
zależy jej przyszłość.
Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
•

Dzieci chronią rośliny i przyrodę.

•

Czują się odpowiedzialne za środowisko i naszą planetę.

•

Wiedzą, jak pozytywnie wykorzystać internet.

•

Wspólnie z rodzicami kreatywnie spędzili czas w domu w okresie pandemii
koronawirusa.

Informacje dodatkowe
Autorkami i realizatorkami zdalnych obchodów Święta Ziemi są: Bożena Czemierys
i Magdalena Kawiak.
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