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Plan pracy Przedszkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

Rok szkolny 2003/2004

Cel

Kształtowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska:

� kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan oraz

pomnożenie środowiska przyrodniczego,

� obserwowanie, przeżywanie i ocena przyrody ożywionej i

nieożywionej,

� kształtowanie umiejętności postrzegania i zdolności oceny

określonych zachowań ludzi wobec przyrody,

� poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad ochrony przyrody,

� rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.

Osoby odpowiedzialne za realizację planu: mgr D.Wróblewska,

mgr L.Jaworska, M.Zych

Plan został opracowany przez: D.Wróblewską
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Lp. Zadania Forma Termin Osoby odp.

1. Zadania organizacyjne � Opracowanie planu pracy.

� Nawiązanie współpracy z LOP

� Założenie Przedszkolnego Koła LOP.

� Opracowanie sprawozdania  rocznego

z działalności koła

IX

XI

I

VI

D.Wróblewska

L.Jaworska

j.w.

j.w.

2. Rozwijanie zainteresowań

przyrodniczych -

poznawanie przyrody

� Obserwacje fenologiczne

� Wystawy prac plastycznych:

- "Jesień wokół nas",

- "Zimowe krajobrazy",

- "Wiosna w ogrodzie".

� Założenie i prowadzenie kącików

przyrody w salach.

� Rajdy Klubu "Małego Wędrownika":

- "Rajd jesienny"

- "Szlakiem wiosny"

Cały rok

XI

II

IV

IX - cały rok

X

III

IV

Nauczycielki z

gr.I,II,III,IV

M.Zych i

L.Jaworska

Naucz.

gr.I,II,III,IV

D.Wróblewska
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Lp. Zadania Forma Termin Osoby odp.

- "Wielkanocny rajd",

- "Powitanie lata".

� Nawiązanie współpracy z

Nadleśnictwem w Szczecinie:

- spotkanie z panem leśniczym na

poszczególnych rajdach,

- przekazanie zebranych owoców dla

zwierząt.

� Wycieczka do ogrodu

dendrologicznego.

V

Cały rok

V

D.Wróblewska

Dyr.E.Przeradzka

i D.Wróblewska

3. Praktyczne działania na

rzecz ochrony środowiska

� Uporządkowanie terenu ogrodu

przedszkola.

� Opiekowanie się roślinami ozdobnymi

w salach i na holu.

� Opracowanie "informatora" o

Cały rok

Cały rok

E.Staszczyk

B.Kawardzikis

Ogrodnik

Woźne

oddziałowe
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Lp. Zadania Forma Termin Osoby odp.

zielonych zasobach znajdujących się

na terenie przedszkola (wykonanie

tabliczek).

� Zbieranie surowców wtórnych

(makulatury).

� Prowadzenie gazetki dla rodziców i

dzieci"Co mały przyrodnik powinien

wiedzieć?"

III

Cały rok

Cały rok

M.Zych

L.Jaworska

Konserwator

B.Kawardzikis

E.Staszczyk

L.Jaworska

4. Kształtowanie

humanitarnych postaw

wobec zwierząt

� Przygotowanie i zawieszenie

karmników. Zimowe dokarmianie

ptaków.

� Opiekowanie się hodowlami

przedszkolnymi.

XII-III

Cały rok

D.Wróblewska

L.Jaworska

Konserwator

M.Skrzypczak

5. Organizowanie konkursów � Konkurs "Tato, Mamo zrób ze mną

karmnik"

I L.Jaworska

D.Wróblewska
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Lp. Zadania Forma Termin Osoby odp.

� Konkurs plastyczny "Wiosenny

bukiet".

� Konkurs wiedzy "Przyroda bez

tajemnic"

� 

IV

V

L.Jaworska

M.Zych

D.Wróblewska

6. Udział w imprezach � "Dzień bez samochodu"

� Dzień Ziemi.

� Dni Lasu i Zadrzewień

X

IV

VI

E.Staszczyk

B.Kawardzikis

L.Jaworska

M.Zych


