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CZĘŚĆ II

,,RADOSNE PRZEDSZKOLA GMINY ZAWADZKIE” 

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓWDZTWA OPOLSKIEGO
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ZAJĘCIA PRZYRODNICZE - ,,MALI OGRODNICY” 
REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM 

W ŻĘDOWICACH 
OD WRZEŚNIA 2017r. – STYCZNIA 2018R.

W roku szkolnym 2017 – 2018 w projekcie brało udział 25 dzieci 

z najstarszej grupy przedszkolnej, 15 dziewczynek i 10 chłopców.

Zajęcia prowadziła Krystyna Grabińska



WRÓCILIŚMY DO PRZEDSZKOLA!
CIEKAWE CO ZMIENIŁO SIĘ W NASZYM 

OGRÓDKU W CZASIE WAKACJI???



Jak wszystko wyrosło!!! Marchewka, ogórki, pomidorki koktajlowe, 
bazylia! Ach!



A jaki wyrósł słonecznik ???
Będzie co skubać i chrupać –

mniam, mniam…..



Najpiękniejsze są jednak kwiaty…



Nawet motylek je polubił!!!



Zebraliśmy ogórki, teraz będziemy je kisić!
Najpierw jednak trzeba się przygotować…





Poprosimy panie kucharki, 
aby zaniosły je do piwnicy. 

Tam spokojne zakiszą się 
na pyszna zupkę ogórkową



CZAS WRZOSÓW 
I PIERWSZYCH SPADAJĄCYCH LIŚCI 

W NASZYM OGRODZIE



Chcemy ukwiecić 
nasze przedszkole wrzosami, 
ale jak to zrobić?



Nasza Pani Krysia wszystko nam pokaże i wytłumaczy jak to zrobić!



To zabieramy się do roboty!!!





Jeszcze tylko podlać iiiiiiiiiiii…



GOTOWE!!!



A teraz posprzątamy pierwsze spadające liście…



Nasze przedszkole ciągle się zmienia. 
Cieszymy się z tego, że możemy 

z Panem ogrodnikiem sadzić drzewka





Drzewka posadzone, no to teraz czas na 
porządki w ogródku przedszkolnym!



Jak czyściutko!!!



A to reszta naszych jesiennych warzywnych plonów: ogóreczki, pomidorki…



… no i słonecznik…. Jaki oooogromny!



Zabieramy go do przedszkola, ale najpierw musimy posprzątać! 



“

”

Jakie duże liście, gruba łodyga…



… i pyszne ziarenka, mniam mniam



Potrafimy też zrobić 
sami słoneczniki!



Śliczne, co nie?



Zabieramy się do zbierania plonów. 
Poznajemy ich części jadalne, przecież to same witaminki!



Sami lepiej sprawdzimy… obejrzymy, powąchamy, 
przygotujemy i spróbujemy…







No i tyle zostało…



Fajne było też przygotowanie pietruszki i bazylii do suszenia…



…ale najfajniejszy był Dzień Marchewki!





Pychotka, mniam, mniam!



Darem jesieni są liście. Czas na porządki!





Poznaliśmy rodzaje drzew, 
ich liście i owoce 



Najlepszą frajdą było wykonanie zielników! 





Wszystkie dzieci kochają ptaki, my 
też. Postanowiliśmy przygotować 
nowy karmnik. 
Najpierw projekt…



… a potem tatuś Nikosia
zrobił dla nas wspaniały
domek dla ptaków!



Będą miały gdzie zjeść sobie małe co nieco!



JESTEŚMY BADACZAMI I ODKRYWCAMI!



Czas na doświadczenia: 
lupa, mikroskop to jest to!!!







Spadł śnieg, poznaliśmy budowę płatka śniegu, zjawisko topnienia 
śniegu i lodu…





“
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Podsumowaniem naszych zajęć w pierwszym 
półroczu był konkurs wiedzy o przyrodzie i jej 
elementach oraz zabawy i gry przyrodnicze







Dziękujemy za kolejne wrażenia!

Przedszkolaki Przedszkola Publicznego w Żędowicach


