Materiał pochodzi z serwisu www.ekoedukacja.pl
– bazy materiałów do edukacji ekologicznej
Zapraszamy także do serwisów www.naszaziemia.pl i www.recykling.pl

ODBIORCA
Przedszkole

FORMA EDUKACYJNA
Program zajęć

TEMAT
Przyroda

Pomysł na obchody Święta Drzewa: zajęcia plastyczne, wycieczka, sadzenie drzew – to
wszystko ma uświadomić konieczność dbania o najbliższe otoczenie i ochrony
przyrody.

Święto Drzewa w przedszkolu
Już po raz trzeci obchodzimy w naszym przedszkolu „Święto Drzewa”. Do
obchodów tego święta przygotowaliśmy się bardzo starannie.
Jak co roku w miesiącu wrześniu panie z pracowni plastycznej ogłosiły konkurs
plastyczny , tym razem pod hasłem „Drzewo, woda, życie”. Udział w konkursie wzięły
udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych, tworząc piękne prace zbiorowe i
indywidualne. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu „Święta drzewa”.
Organizowaniu uroczystości przedszkolnej przewodziły następujące cele:
- ukazanie znaczenia wody i drzew w życiu człowieka i zwierząt,
- przystąpienie do programu „Zaadoptuj rzekę”,
- uświadomienie konieczności dbania o najbliższe otoczenie, czystość wody i ochronę
przyrody,
- nasadzenie sadzonek drzew w ogrodzie przedszkolnym.
Środki dydaktyczne:
kolorowe liście, plansze oraz naturalne okazy polskich drzew, prace konkursowe dzieci,
plakaty Klubu Gaja, owoce drzew (żołędzie, kasztany, jarzębina, szyszki...), przebrania
dzieci, opaski na głowę z liśćmi.
I etap
1. Przeslanie karty zgłoszenia uczestnictwa w Święcie Drzewa do Klubu Gaja.
2. Wywieszenie plakatów informujących o Święcie Drzewa.
3. Ogłoszenie konkursu plastycznego p.t. „Drzewo, woda, życie” (prace grupowe i
indywidualne dowolnie wybraną techniką).
II etap
1. Złożenie prośby w Nadleśnictwie Katowice o przekazanie sadzonek drzew w związku
z udziałem w Święcie Drzewa – pozyskaliśmy 3 sadzonki drzew.
2. Ogłoszenie akcji zbiórki surowców wtórnych pod hasłem „Przynosząc makulaturę
ratujesz drzewa”.
3. Przygotowanie scenariusza spektaklu słowno-muzycznego – rozdanie ról dzieciom.
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4. Przystrojenie i dekoracja auli przedszkolnej przed uroczystością.
III etap
1. Zaproszenie leśniczego na w/w uroczystość z prośbą o prelekcję na temat pobliskiej
rzeki Ślepiotki, którą zaadoptowaliśmy i polskich drzew.
2. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego.
3. Odśpiewanie hymnu specjalnie ułożonego z okazji Święta Drzewa (do melodii
„Jestem sobie ogrodniczka”)
Święto drzew dziś obchodzimy,
Zdrowia, szczęścia im życzymy.
Niechaj rosną wzwyż do góry,
Niech sięgają aż pod chmury.
Ref.:Nasze ukochane drzewa,
w waszych liściach ptaszek śpiewa,
wasza zieleń da powietrze
to dla ludzi jest najlepsze.
Sadźmy krzaki, sadźmy drzewa,
Żeby zawsze ptak mógł śpiewać,
By powietrze było czyste
Dbaj o zieleń oczywiście
Ref.: Nasze ukochane drzewa...
Gabriela Skrzypczak

4. Przeprowadzenie uroczystości – apelu poświeconego drzewom oraz prezentacja
inscenizacji „Jarzębinka” w wykonaniu dzieci.
5. Nasadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym.
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