
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO MAMO, 

TATO WOLĘ WODĘ  

 Nasza placówka przystąpiła do realizacji programu po raz pierwszy w roku szkolnym 

2018/2019. Programem zostały objęte dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. W ramach 

programu dzieci brały czynny udział w cyklu zajęd wychowawczo – dydaktycznych, 

przygotowanych w oparciu o założenia i materiały udostępnione na stronie organizatora. 

Zaproponowane scenariusze były modyfikowane przez nauczycieli, w celu optymalnego 

dostosowania ich, do możliwości rozwojowych, potrzeb i aktywności przedszkolaków z 

poszczególnych grup. Szczególnie atrakcyjną i budzącą ogromne zainteresowanie okazała się 

postad Zdrojka, która w połączeniu z internetową aplikacją, stała się interaktywnym 

przyjacielem dzieci we wspólnych dążeniach do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych 

doświadczeo z zakresu pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka, oraz jej znaczenia 

dla całego środowiska. Problematyka zajęd skupiała się wokół trzech głównych kręgów 

tematycznych, w obrębie których realizowano poszczególne scenariusze: I Pamiętaj o 

wodzie, II Sadzenie drzew, III Drugie życie butelki. Zdrojek wprowadzał dzieci w świat wody, 

uświadamiał jak znaczącą rolę odgrywa ona dla organizmu każdego człowieka, jakie 

negatywne skutki odczuwamy, gdy nam jej brakuje, a także w jaki sposób należy wodę 

oszczędzad w domu i w przedszkolu. Przedszkolaki poznały również wiele możliwości  i 

zastosowao wody dla ludzi i całej przyrody. Podejmowały szereg ciekawych aktywności 

takich jak : doświadczenia z wodą, zabawy ruchowe z piosenką, rozwiązywanie zagadek, 

tworzenie plakatów, kreatywne zabawy plastyczne. Wspólnie ze Zdrojkiem dzieci poznały 

środowisko przyrodnicze jakim jest las. Zdrojek zapoznał dzieci z rolą wody w życiu roślin a 

szczególnie drzew. Dwie grupy przedszkolne odbyły wycieczkę do Nadleśnictwa Piaski gdzie o 

leśnym ekosystemie opowiadała nam pani leśnik.  Przedszkolaki miały okazję poszerzyd 

swoją wiedzę na temat lasu i jego mieszkaoców. Poznały też zasady właściwego zachowania 

się w lesie, rozwiązywały zagadki słowne i obrazkowe, obejrzały film edukacyjny o Dziku 

Ryjo. Z dużym zaangażowaniem podjęły się wykonania pracy plastycznej – Jesienne drzewo. 

Z okazji Dnia Ziemi wszystkie dzieci wzięły udział w kolorowym korowodzie. Rozdawały 

przechodniom wykonane własnoręcznie kwiaty i ulotki mówiące o tym, że należy o naszą 

planetę dbad. Dzieci uzmysłowiły sobie, że woda jest źródłem życia potrzebnym nie tylko 

ludziom ale i roślinom i zwierzętom. W części III Drugie życie butelki kształtowaliśmy u dzieci 

postawy proekologiczne. Przedszkolaki dowiedziały się dlaczego należy segregowad odpady, 

jak robid to prawidłowo. Nowo nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystały podczas szeregu 

dwiczeo oraz zabaw ruchowych. Dzieci zostały również zaznajomione z pojęciem i ideą 

recyklingu. W grupie Smerfów plastikowe butelki wykorzystano do wykonania pracy 

plastycznej na konkurs – Jem zdrowo i kolorowo. Praca ta została wyróżniona przez jury, 

autor zajął I miejsce w konkursie. Przedszkolaki wykonały też z surowców wtórnych ciekawe 

instrumenty muzyczne. W trakcie realizacji programu  dzięki połączeniu teorii z praktyką 

przedszkolaki zdobyły szereg cennych informacji i umiejętności, które na pewno zostaną 

wykorzystane w przyszłości. 


