
Ekologia jest współcześnie często sto-
sowanym terminem, co zapewne wyni-
ka z rosnącej świadomości  dotyczącej 
zagrożeń, jakie niesie gwałtowny po-
stęp cywilizacyjny. Jednak wiedza eko-
logiczna społeczeństw często jest nie-
wystarczająca, co w efekcie prowadzi 
do zaniedbywania lub wręcz niszczenia 
naszego środowiska przyrodniczego.
Tymczasem już na etapie edukacji 
przedszkolnej dzieci chętnie przyswa-
jają wiedzę z tego zakresu, uczą się 
dbałości o swoje najbliższe otoczenie, 
a przyswojone na tym etapie właściwe 
nawyki i zachowania z całą pewnością 
zaowocują w ich dalszym życiu.
Od kilkunastu lat Publiczne Przedszko-
le w Naroku realizuje innowacyjny pro-
gram z zakresu edukacji ekologicznej, 
co ma doprowadzić m.in. do:

kształcenia postaw dzieci przyja-
znych przyrodzie,
wykształcenia proekologicznych 
nawyków;

Przyjęte w programie cele i założenia 
realizujemy na różnych płaszczyznach 
– począwszy od poznawania najbliż-
szej okolicy aż po odkrywanie interesu-
jących zakątków na terenie naszej gmi-
ny i poza nią. Potwierdzają to podjęte 
przez nas działania:

stworzenie zalążków „ogrodu japoń-
skiego” z przylegającą „Szachowni-
cą ziołową” na terenie przedszkol-
nym,
zorganizowanie odpowiedniego 
środowiska wodnego dla rybek  
(wiosną i latem - oczko wodne, zaś 
późną jesienią i zimą – akwarium  
w sali przedszkolnej);
organizowanie zajęć i posiłków 
„pod chmurką” i w altance przed-
szkolnej;
obcowanie i poznawania najbliż-
szego środowiska przyrodnicze-
go, które opieramy na założeniach 
programu pod hasłem: „Na naro-
ckich ścieżkach – prześledzenie 
dydaktycznej ścieżki przyrodni-
czej”. Owa „ścieżka przyrodni-
cza” prowadzi w takie miejsca 
jak: łąki, lasek sosnowy, brzozo-
wy, park, staw, pola i aleja lipowa. 
Warto przy tym zaznaczyć, iż miej-
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Dziecko w kontakcie z przyrodą
PP NAROK: Z ekologią na Ty

sca te charakteryzują się różnorod-
nością barw i okazów, a obserwo-
wane w szatach poszczególnych 
pór roku, pozwalają na uchwycenie 
zmienności i bogactwa rodzimej 
przyrody.
aktywne włączenie się w Ogólno-
polską Akcję Sprzątania Świata 
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- nasz udział w akcji sprowadza 
się do porządkowania skweru przy 
przystanku autobusowym, pobli-
skich lasów oraz boiska wiejskie-
go;
wycieczki rowerowe do leśniczów-
ki i nad Odrę – ze zwracaniem 
szczególnej uwagi na bezpieczne 
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Przedszkolaki wyruszający na kolejne spotkania z Panią Naturą

Szaleństwo w morzu piasku - wydmy w Stobrawskim Parku Krajobrazowym


