
PROJEKT 

,,RADOSNE PRZEDSZKOLA 

GMINY ZAWADZKIE” 
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

,,MALI OGRODNICY” 

REALIZOWANE 

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM 

W ŻĘDOWICACH 

OD MARCA DO CZERWCA 2017 R.



CELE GŁÓWNE 

ZAJĘĆ:  rozwijanie zainteresowania światem 

przyrody, jego różnorodnością, 

bogactwem i pięknem

 uwrażliwianie na piękno przyrody w 

różnych porach roku, jej tajemnic i 

kształtowanie świadomości ekologicznej 

dzieci przez stosowanie atrakcyjnych 

form edukacyjnych

 umożliwienie wszechstronnego rozwoju 

dziecka

 ukazanie możliwości wykorzystania 

ogrodu do działań, zabaw i zajęć 

sprzyjających wszechstronnemu 

rozwojowi dziecka



W projekcie brało udział 23 dzieci 

z najstarszej grupy przedszkolnej –

11 dziewczynek i 12 chłopców.

Zajęcia prowadziła Krystyna Grabińska



PRZYRODA 

WOKÓŁ 

NAS



Symbolem przyrody jest drzewo!

Każdy z nas chciał mieć najładniejsze, 

więc ostro zabraliśmy się do pracy!





Podlewa je deszcz, ogrzewa słońce i tuli 

wiatr, a zimą otula ciepłą pierzynką śnieg



W efekcie powstała piękna wystawka naszych prac



Przeprowadzamy pierwsze doświadczenie przyrodnicze…

Ciekawe czy nam coś wykiełkuje? 



Znamy pory roku, elementy przyrody – więc do 

dzieła!!!!



Hurrraaaaaa 

– skończyłam!



Naprawdę mamy cztery pory roku!



Poznajemy pracę ogrodnika i narzędzia ogrodnicze…



Kwiat, liście, łodyga i korzeń to budowa rośliny! 



ZAKŁADAMY 

MINI OGRÓDEK 

W SALI 

PRZEDSZKOLNEJ



Przygotowalismy wszystko co potrzeba – doniczki, ziemię, nasiona i cebulki…



Zabieramy się do roboty! Najpierw zasiejemy rzeżuchę!



Potem… fasolę i groch. Ooooch!



Znajdziemy też czas na zioła!



A kto to wszystko podleje?

Jaaaaaaaaaaa!!!



Każdy z nas zasadzi swoją cebulkę!



Posiejemy też żytko, aby wyrosło nam zielone. 

Na święta wielkanocne – jak znalazł!



ZAKŁADAMY 

OGRÓDEK 

PRZEDSZKOLNY



Jesteśmy przygotowani!



Najpierw prace porządkowe.



Zabieramy się do roboty! Najpierw sadzimy kwiatki.



Uważaj!!!!!! 



Teraz siejemy i sadzimy cebulkę!



Jeszcze tylko podlać…



I gotowe!



Każdy 

ogrodnik 

wie, co to 

jest bluszcz? 

My też!



Znamy też sposoby rozmnażania roślin.



Potrafimy sadzić kwiaty doniczkowe.



A oto 

efekty 

naszej 

pracy!



Wszystko 

wiemy o poziomkach!



Sprawdzimy co się zmieniło?     

. W sali zakwitły gałązki forsycji, śliwki i leszczyny



Wyrosła fasola, bazylia, szałwia i rzeżucha.



Wyrosły pomidory…

i zakwitł fiołek!



Zazieleniło 

się żyto…



i w ogródku też się zmieniło!

Huuuraaa!!!!



Wreszcie pogoda więc wyruszamy na 

wycieczki!



W ogrodzie Pani Kariny widać wiosnę!





Była też super zabawa!



Ogród 

Pana Huberta 

jest zupełnie inny!





Pan Hubert opowiadał nam nie tylko o roślinach



W czerwcu ogród Pani Kariny wygląda już inaczej…



Zabawa była jeszcze lepsza!



Bardzo, bardzo dziękujemy…



Wiemy, że w ogrodzie możemy spotkać różne zwierzątka!



Nasza praca nie poszła na marne…



Uzyskaliśmy tytuł ,,Małego ogrodnika”!



Wiemy, 

co znaczy 

zdrowo się odżywiać



Przygotowaliśmy 

zdrowe 

kanapki



Najprzyjemniejsze jednak było ich zjedzenie!



Mniam, mniam…



Za możliwość wzięcia udziału 

w roku szkolnym 2016 – 2017 

w zajęciach ogrodniczych 

i uzyskanie tytułu ,,Małego ogrodnika” 

bardzo serdecznie dziękujemy.

Przedszkolaki Przedszkola Publicznego w Żędowicach



Ciąg dalszy projektu 

nastąpi…


