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Program profilaktyczny z ekologii  

pod hasłem 
 „Ten piękny tajemniczy świat” 

dla oddziału sześciolatków 
 
 

 
  
 
        Program został opracowany przez mgr Elżbietę Łuczyszyn w oparciu o własne 
doświadczenia warsztatowe, dostępną literaturę pedagogiczną, spostrzeżenia i uwagi 
nauczycieli i wychowawców Szkoły Podstawowej w Baszni Dolnej. 
 
        Celem zajęć realizowanych w oddziale sześciolatków jest: 

1. Kształtowanie umiejętności właściwego korzystania ze słońca; 
2. Kształtowanie umiejętności dobrych i złych skutków promieniowania słonecznego; 
3. Kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody; 
4. Kształtowanie potrzeby ochrony przyrody przed degradacją środowiska; 
5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o najbliższe otoczenie; 
6. Zdobycie wiadomości o skutkach niewłaściwego gospodarowania człowieka na ziemi; 
7. Zdobycie wiadomości na temat zanieczyszczenia powietrza; 
8. Rozbudzanie świadomości czym jest powietrze dla rozwoju życia na Ziemi; 
9. Uświadomienie dzieciom znaczenia szkodliwych odgłosów oraz ich wpływ na 

zdrowie człowieka; 
10. Uświadomienie dzieciom potrzeby zmiany zachowań w trosce o zmianę klimatu 

akustycznego; 
11. Wdrażanie dzieci do właściwego zachowania się nad rzeką; 
12. Poznanie przyczyn i stanu zanieczyszczeń wód; 
13. Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom przy wykonywaniu codziennych 

czynności; 
14. Poznanie sposobów  racjonalnego i oszczędnego korzystania z wód; 
15. Uświadomienie konieczności ochrony wody przed zanieczyszczeniem; 
16. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan czystości wód i obowiązku 

zachowania ich dla przyszłych pokoleń; 
17. Uświadomienie dzieciom potrzeby ochrony przyrody przed zaśmiecaniem środowiska; 
18. Budzenie troski o stan zieleni w pobliskim otoczeniu; 
19. Zrozumienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze; 
20. Uświadomienie dzieciom potrzeby przestrzegania ustalonych zasad zachowania i 

bezpieczeństwa w lesie; 
21. Wdrażanie świadomych działań zmierzających do ograniczenia ilości śmieci; 
22. Rozumienie potrzeby sortowania odpadów wytwarzanych przez ludzi; 
23. Integracja grupy. 
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Zadania do realizacji w oddziale sześciolatków 
 

Lp. Temat Główne zagadnienia, przebieg zajęć Czas 
pracy 

1. Szukam 
parasola. 

- Poznanie wpływu promieniowania słonecznego 
na przyrodę; 

- Dostrzeganie dobrych i negatywnych skutków 
działania promieni słonecznych; 

- Jak właściwie korzystać ze słońca; 
- Przedstawienie teatrzyku kukiełkowego, 

przybliżające w/w treści. 

2 
godz. 

lekcyjne 

2. A jednak 
Ziemia. 

- Poznanie skutków niewłaściwego 
gospodarowania człowieka na Ziemi; 

- W jaki sposób zapobiegamy dalszej degradacji 
środowiska; 

- Dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody; 
- Nauka piosenki pt. „Ziemia wyspa zielona”; 
- Gry i zabawy dydaktyczne. 

1 
godz. 

lekcyjne 

3. Fantastyczna 
podróż na 

ekoplanetę. 

- Poznawanie planet Układu Słonecznego: Saturna, 
Wenus, Marsa; 

- Rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość 
Ziemi; 

- Poszanowanie najbliższego otoczenia 
przyrodniczego; 

-    Zorganizowanie przedszkolnego „Dnia Ziemi”; 

1 
godz. 

lekcyjne 

4. O kominie 
który przestał 

dymić. 

- Zajęcia teatralne rozwijające poczucie 
odpowiedzialności i troski o najbliższe otoczenie; 

- Omówienie treści teatrzyku:  
a/ fabryka miejsce pracy i zanieczyszczeń 
powietrza; 
b/ rozwiązania techniczne zmniejszające emisję 
pyłów; 

- Wykonanie znaku graficznego dla dyrektorów 
fabryk; 

- Spacer po parku i obserwacja dymiących 
kominów i drogi; 

- Gry i zabawy dydaktyczne; 

2 
godz. 

lekcyjne 

5. Co 
zanieczyszcza 

powietrze. 

- Stan zanieczyszczenia powietrza; 
- Czyste powietrze- warunkiem życia na Ziemi; 
- Nauka piosenki pt. „Piosenka Baby Jagi”; 
- Praca plastyczna pt. „Wyspa szczęścia”; 
- Wykonanie pomiarów zanieczyszczenia 

powietrza; 
- Wyprawa w poszukiwaniu porostów; 
- Gry i zabawy integracyjne. 

2 
godz. 

lekcyjne 

6. Domowe 
Hałasy. 

- Szkodliwe odgłosy i ich wpływ na zdrowie 
człowieka; 

- Scenki obrazujące naruszenie ciszy i prawa; 
- Nauka wiersza pt. „Rozmowa z misiem” 
- Gry i zabawy dydaktyczne. 

1 
godz. 

lekcyjne 
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7. Nie 
przeszkadzaj, 
nie hałasuj. 

- Negatywny wpływ hałasu na zdrowie dziecka; 
- Nauka wiersza pt. „Kot Felinek” 
- Gry i zabawy dydaktyczne. 

1 
godz. 

lekcyjne 
8. Wyprawa w 

świat 
dźwięków i 
wibracji- 
hałaśliwi 
sąsiedzi. 

- Wycieczka do parku w celu: 
       a/ poznania różnych źródeł dźwięków(hałasu); 
       b/ określenie klimatu akustycznego środowiska; 
- Związek między stylem życia a klimatem    

akustycznym  środowiska; 
-  Poznanie wiersza D. Kota pt. „Drzewa” 
- Gry i zabawy dydaktyczne.   

2 
godz. 

lekcyjne 

9. Ścieki trują 
nasze rzeki. 

- Przyczyny i stan zanieczyszczenia wód; 
- Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom przy 

wykonywaniu czynności codziennych; 
- Właściwe zachowywanie się nad rzeką; 
- Wycieczka do oczyszczalni ścieków; 
- Układanie krzyżówki z rozwiązaniem: „Woda”; 
-     Inscenizacja pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”. 

2 
godz. 

lekcyjne 

10. Jak 
oszczędzać 

wodę. 

- Zapoznanie się ze sposobami racjonalnego i 
oszczędnego korzystania z wody; 

- Konieczność ochrony wody przed 
zanieczyszczeniami; 

- Odpowiedzialność za stan czystości wód i 
obowiązek zachowania jej dla przyszłych 
pokoleń; 

- Poznanie wiersza pt., „Woda”; 
- Nauka wiersza pt. „Kropla”; 
- Zabawy badawcze. 

1 
godz. 

lekcyjne 

11. Dobre rady 
na złe 

odpady. 

- Potrzeba ograniczania ilości śmieci przez 
sortowanie opakowań wielokrotnego użytku; 

- Ochrona przyrody przed negatywną ingerencja 
człowieka (zaśmiecanie środowiska); 

- Zbieranie papierków w otoczeniu szkoły; 
- Zabawy badawcze pod hasłem „Odpady”; 
- Gry i zabawy dydaktyczne. 

1 
godz. 

lekcyjne 

12.  Kto podpalił 
las. 

- Troska o stan zieleni w pobliskim otoczeniu; 
- Oddziaływanie odpadów na środowisko 

przyrodnicze; 
- Poznajemy zasady zachowania i bezpieczeństwa 

w lesie- na podstawie historyjki obrazkowej; 
- Nauka piosenki pt. „Na leśnej polanie”; 
- Praca plastyczna „Obraz moich marzeń”; 
- Poznanie wiersza „Najlepszy prezent”. 

2 
godz. 

lekcyjne 

13. Szukaj zysku 
z odzysku 

czyli co mogą 
zrobić małe 

dzieci. 

-     Zapoznanie z rodzajami i koniecznością 
sortowania odpadów wytworzonych przez ludzi; 

- Wdrażanie świadomych działań zmierzających 
do ograniczenia ilości śmieci; 

- Zagrożenia wynikające z nadmiernego 
zaśmiecania środowiska; 

- Nauka wiersza „Duszki, duszki”; 
- Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem 

2 
godz. 

lekcyjne 
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przyborów w postaci plastikowych butelek po 
napojach; 

- Praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem 
odpadów; 

-      Zabawy dydaktyczne. 
 
                                               
                                                                                        Opracowanie Elżbieta Łuczyszyn 


