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Witamy serdecznie wszystkich czytelników. Mamy nadzieję, że lektura naszej gazetki stanie 

się inspiracją do jeszcze lepszej współpracy z przedszkolem i zobrazuje wszystkie bieżące 

wydarzenia z kalendarza przedszkolnego. Życzymy miłej lektury. 

  

 

 

UWAGA RODZICE !! 
 

W okresie wakacji (w miesiącu lipcu i sierpniu) przedszkole będzie NIECZYNNE 

W budynku przedszkola będzie odbywał się remont Ppoż. 

Dla rodziców, którzy nie będą mogli zapewnić swoim dzieciom opieki zostaną 

zaproponowane miejsca w innych przedszkolach na terenie naszego miasta. Szczegółowych 

informacji udzielą Państwu wychowawcy grup. 

Na deklaracje dotyczące pobytu dzieci w innych placówkach w czasie wakacji czekamy do 

końca kwietnia. 
 

 

 

UROCZYSTE POŻEGNANIE  6-LATKÓW Z GRUPY Malinowej i Ananasowej  

 

odbędzie się dnia 23.06.2022 w Kinoteatrze w godzinach 16.00-17.00 

 

Próba sytuacyjna odbędzie się dnia 21.06.2022 w godzinach 10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To już było… 

Styczeń upłynął pod znakiem świętowania, kolędowania, ale także karnawału. O tym, jak 

bardzo dzieci lubią się przebierać i balować , wie chyba każdy. To zaraz po „Mikołajkach" 

najważniejszy dzień w ciągu roku szkolnego. To dzień, kiedy przedszkole przypomina 

prawdziwą bajkę. Bohaterowie z kreskówek tańczą do muzyki, a szaleństwo nie ma końca. 

Za nami przede wszystkim wzruszające uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. To bez 

wątpienia najmilsze święto w kalendarzu uroczystości przedszkolnych. Zawsze zakręci się 

łezka, a wzruszenie wypełnia sale po brzegi. W tym roku każda z grup przygotowała dla 

swoich dziadków upominki i krótkie filmy z przedstawieniami.  

 

Przedszkole to miejsce zabawy i nauki. U nas zawsze coś się dzieje 

W lutym obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Pizzy”, „Walentynki”, „Dzień Kota”,  

W marcu : „Dzień Dinozaura”,  „Dzień Kobiet”, 

W kwietniu: „Dzień świadomości autyzmu”, odbył się również „Koncert muzyki etnicznej” 

 

 

 

To będzie… 

 

       

          Maj: Dzień Matki 

          Czerwiec: Dzień Dziecka 

                           Pożegnanie 6-latków w Teatrze Miejskim  
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Marta Ryś 

                                                    Pomoc nauczyciela  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracę w przedszkolu rozpoczęłam w 2018 roku. Nie żałuję, ani jednej chwili spędzonej wśród 

dzieci, gdyż daję mi to ogromną przyjemność. Każdy dzień jest zupełnie inny, a czas z 

dziećmi upływa niezwykle miło i radośnie. :)  

 

 

Znak zodiaku : WODNIK 

 

 

 

 

Hobby: sport, podróże, kocham zwierzęta 

 

 

Wskazówki dla rodziców :  

- wspierać dziecko w rozwijaniu się  

- cieszyć się z każdych osiągnięć, nawet tych 

najmniejszych 

- dziecko jak każdy dorosły ma prawo do popełniania 

błędów 

- okazywać wsparcie w każdej chwili 

- okazywać jak najwięcej miłości 

 

 

 

                            Wskazówki dla dzieci: 

                             - szanuj innych ludzi 

                                 - bądźcie koleżeńscy 

                              - dużo się uśmiechajcie 

- kochajcie mocno i bądźcie wdzięczni  swoim rodzicom 

 



 

 

 

 

MAŁA MOTORYKA – WIELKA SPRAWA 
 

Mała motoryka to najogólniej ujmując umiejętności związane z używaniem dłoni i palców. 

Rozwijając motorykę małą, dziecko uczy się kontrolować ruchy rąk i palców oraz koordynować pracę 

obu rąk. Czynności z zakresu motoryki małej wiążą się przede wszystkim z koordynacją wzrokowo - 

ruchową. Koordynacja oko - ręka to jedna z naszych najważniejszych umiejętności. Korzystamy z niej 

przy każdej niemal czynności, każdego dnia, przez całe życie. Bardzo istotne jest więc, by świadomie i 

jak najwcześniej zadbać o rozwój koordynacji wzrokowo - ruchowej naszego dziecka. Im lepiej będą 

wykształcone czynności z zakresu motoryki małej, tym lepiej dziecko będzie radziło sobie z 

codziennymi czynnościami i nauką szkolną. Osiągnięcie wysokiej sprawności manualnej jest 

procesem długotrwałym i mozolnym. Wskazana  jest jak najczęstsza stymulacja palców i rąk. 

Zachęcajmy zatem dziecko jak najwcześniej do samodzielnego wykonywania codziennych czynności: 

jedzenia, ubierania się czy mycia zębów. Proponujmy dziecku zabawy, doskonalące zdolności 

motoryczne. Najprostszymi są: rysowanie, malowanie, kolorowanie, wycinanie czy lepienie z 

plasteliny. Wybierajmy zabawki, które pozytywnie wpływają na rozwój motoryczny i koordynację 

wzrokowo - ruchową. Taką rolę wspierającą rozwój motoryki małej u dziecka pełnią zabawki 

zręcznościowe. Są to między innymi: puzzle i układanki, klocki, przeplatanki i nawlekanki , 

stempelki, bączki do zakręcania, wieże i sortery, …itd.   Rozwijanie koordynacji wzrokowo - 

ruchowej jest dla dziecka procesem trudnym, bywa że nawet frustrującym. Naturalna ciekawość 

motywuje jednak dziecko do dalszej aktywności. Wielkie znaczenie ma również wsparcie ze strony 

rodziców. Ewentualne trudności stają się wówczas mniej stresujące. Aktywność ruchowa w tym 

zakresie jest naturalną potrzebą i niezbędnym elementem właściwego rozwoju każdego dziecka w 

wieku przedszkolnym. Dbanie o zapewnienie właściwych warunków do tego rozwoju spoczywa 

jednak przede wszystkim na rodzicach i opiekunach. Ponieważ dziecko w tym wieku nie może długo 

skoncentrować się na jednej czynności, konieczna jest częsta zmiana zabaw i propozycji ruchowych 

oraz ich atrakcyjna forma, która zainteresuje dziecko. 

 Czasem niepozorne czynności lub zabawy są właśnie ćwiczeniami motoryki małej. Czasem nie trzeba 

wydawać wiele pieniędzy, aby dziecku wspomóc rozwój na tej płaszczyźnie. 

 Oto kilka propozycji na rozwijanie motoryki malej: 

 - układanie wieży z drewnianych klocków, 

 - ugniatanie ciastoliny, wałkowanie i wykrawanie kształtów(szczególnie robienie węża - rolowanie 

ciastoliny oburącz) 

 - malowanie farbami za pomocą paluszków, 

 - posługiwanie się spinaczami - wieszanie jakiś małych ubranek, 

 - kolorowanki, 

 - jakiekolwiek zabawy z pacynkami/kukiełkami, 

 - układanie obrazków z patyczków bądź z gotowych figur geometrycznych, 

 - nawlekanie koralików, makaronu bądź guzików na sznurek, 

 - przewlekanie np sznurówki przez dziurki w jakimś obrazku(coś na kształt wyszywania) 

 - mycie rąk, 

 - przebieranie rączkami grochu, kukurydzy, makaronu, 

 - pisanie/rysowanie palcem na piasku bądź mące/soli, 

 - pisanie/rysowanie palcem w powietrzu, 

 - pisanie/rysowanie patykiem po ziemi, 

 - pisanie/rysowanie kredą, 

 - stukanie palcami o twarde podłoże/bębenek, 

 - lepienie kulki śniegowej bądź ugniatanie papieru, 

 - "wydzieranie" papieru za pomocą paluszków, 

 - przesypywanie mąki/piasku palcami, 

 



 

 

 

 

 - ruchy wykonywane podczas gotowanie: mieszanie, wałkowanie, solenie,  

 - granie na pianinku, 

 - wyciskanie folii bąbelkowej, 

 - rozgniatanie w paluszkach np płatków śniadaniowych, 

 - drobienie chleba, 

 - posługiwanie się zakraplaczem i strzykawką + woda, 

 - puzzle dopasowywane które mają drewniany kołek za który dziecko łapie kciukiem, palcem 

skazującym i serdecznym, 

 - posługiwanie się nożyczkami. 

Rodziców zainteresowanych rozwijaniem sprawności manualnych swego dziecka zapraszam na 

strony: 

http://harmonia.edu.pl/pl/c/•-grafomotoryka/45 

http://sklep.mojebambino.pl/category/mala-motoryka 

 

na podstawie: 

Franczyk A., Krajewska K., Program Psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i 

zaburzeniami rozwoju, Kraków 2010 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://harmonia.edu.pl/pl/c/•-grafomotoryka/45
http://sklep.mojebambino.pl/category/mala-motoryka


 

 

 

 

 

 

1. BOMBOWE  BABECZKI 

Składniki 

 Ciasto: 

-225 g mąki, `   -100 g cukru, 

-jajko,    -szczypta soli, 

-50 ml oleju,   -200 ml mleka, 

-2 łyżeczki proszku do pieczenia, -łyżeczka olejku waniliowego, 

-2 Snickersy (po 58g). 

 Śmietanka: 

-1/2 l śmietanki 30%, 

-2 łyżki cukru pudru, 

-2 Snickersy (po 58g). 

 

Etapy przygotowania 

1. Mąkę zmieszać ze szczyptą soli, proszkiem i cukrem. Jajko utrzeć z mlekiem, olejem i 

olejkiem waniliowym. Następnie stopniowo dodawać sypkie produkty. Na koniec dodać 

posiekane batony. Nałożyć do foremek na muffinki, piec ok. 20 min w temp. 190st. 

Przestudzić. 

2. Śmietanę ubić z pudrem. Nałożyć do szprycy i udekorować babeczki. Posypać bardzo 

drobno posiekanymi batonami. 

 

2. KURCZAK Z CAMEMBERTEM I SUSZONYMI POMIDORAMI 

Składniki 

-2 filety piersi z kurczak   -krążek sera Camembert 

-2-3 ząbki czosnku    -6 suszonych pomidorów z zalewy 

-pieprz I sól     -masło 

-2 jajka     -bułka tarta 

-olej do smażenia    -ew. małe wykałaczki 

 

Etapy przygotowania 

Piersi umyć, pociąć na cienkie plastry, umieścić w miseczce, dodać zmiażdżony czosnek. 

Wymieszać, popieprzyć i przykryć folią. Odstawić na godzinkę do lodówki. 

W tym czasie roztrzepać jajka ze szczyptą soli i pieprzu. Ser pokroić w słupki. 

Mięso wyjąć z lodówki, na każdy plaster położyć płaską łyżeczkę masła, a na to słupek sera i 

posiekane pomidory. Dokładnie zwinąć w roladkę, spiąć wykałaczkami, aby ser nie wypłynął 

w czasie smażenia. 

Panierować w jajku i bułce tartej. Można powtórzyć tę czynność. Smażyć na głębszym 

rozgrzanym oleju na niewielkim ogniu. Gotowe roladki osączyć z nadmiaru tłuszczu na 

papierowym ręczniku. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Mamcarz 

 

Niespodzianka 
 

Kiedy wstałam tego ranka, 

Czekała mnie niespodzianka. 

Przyszła wiosna na paluszkach. 

W ciszy zabrzęczała muszka, 

Żółte na gałązkach kotki 

Otuliła w zapach słodki. 

Babcia, 

dziadek, 

brat, 

sąsiadka, 

tatuś, 

mama, 

koleżanka, 

a najbardziej chyba ja –  

cieszę się, że wiosna trwa… 

 

 

WIERSZYK ŁAMIĄCY JĘZYK: 

 

„Kocury” 

 
Rudy kocur w kolorowym garniturku gra na trąbie serenadę na podwórku, 

serenadę gra na trąbie, rabarbarem drewno rąbie, 

rekinami dyrygując w rybim chórku. Bury kocur w okularach i turbanie 

turla perły po królewskiej porcelanie, na organkach ćwiczy chorał, 

zagłuszając cały morał, a więc wierszyk bez morału 

pozostanie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MAMO, TATO POBAWMY SIĘ 

 

WESOŁA MYSZKA:  

Będziesz potrzebować: 

- jajko na twardo 

- rzodkiewka 

 

- szczypior 

- dwa ziarnka pieprzu 

- nożyk  

Wykonanie: 

Ugotowane jajko to ciałko myszki. Rzodkiewkę pokrój na plasterki - dwa 

"półplasterki" to uszy wesołej myszki, trzeci - jej uśmiech. Aby umieścić je na 

tułowiu myszki zrób nożykiem delikatne nacięcia na jajku (nie za duże - by 

rzodkiewka nie wypadła...) Ostrożnie umieść w otworkach plasterki rzodkiewki. 

Teraz zajmij się ogonkiem - wybierz najładniejszy kawałek szczypiorku, skróć 

go. W jajku zrób nacięcie i umieść w nim ogonek myszki. Czas na oczy - 

ziarnka pieprzu powinno udać się "wepchnąć" w jajko bez robienia otworków. 

Teraz możesz zjeść myszkę lub przyozdobić nią stół. 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawy dla przedszkolaków 

 

Flaga Polski do wyklejania plasteliną po krokach, wyklejania bibułą lub malowania placami.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Poczytaj swojemu dziecku… 
    WKŁADKA DLA MAMY, BABCI, DZIADKA 

 

 

Trudność dziecka: lęk przed nieznanym otoczeniem . 

Bajka o kotku. 

Mały kotek samotnie wracał ze szkoły. Ciągnął łapkę za łapką wolno, jakby ospale. Był 

smutny, nic go nie cieszyło, czuł się bardzo nieswojo. Niechętnie prychał na inne 

przechodzące obok zwierzęta. Nagle nadleciał malutki motylek i nad samym nosem kotka 

zrobił okrążenia, jedno, drugie, trzecie. Chyba mi się przygląda – pomyślał kotek i łapką 

próbował odgonić motylka. Ale ten wcale nie odlatywał, tylko krążył, krążył i jak samolot 

kreślił znaki w powietrzu. Kotek patrzył i patrzył, jak zaczarowany, w piękny lot motyla. A 

ten wzbił się wyżej, jakby chciał dolecieć do słońca, i nagle znikł mu z oczu za wysokim 

ogrodzeniem. Zaciekawiony kotek zbliżył się do płotu, wdrapał się po deskach i znalazł się w 

ogrodzie. Rozejrzał się dookoła. Było tam tak pięknie, rosły wysokie owocowe drzewa 

sięgające koronami do nieba, a małe krzaczki, jakby przy nich przycupnięte, trzymały się ich 

jak maminej spódnicy. Rosły też kolorowe kwiaty, które jak dywan pokrywały cały ogród. 

Kotek poczuł zapach ziemi, kwiatów, krzewów i drzew. Pociągnął mocno noskiem i zapach 

jak fala, jakby ramionami, objął go. Kotek położył się na trawie i oddychał miarowo, równo i 

spokojnie. Przetarł oczy, podłożył łapki pod głowę, wyciągnął całe ciałko, było mu bardzo 

wygodnie. Leżał teraz i odpoczywał. Poczuł senność. Słonko wysyłało swe promyki na 

ziemię, by pogłaskały każdy kwiatek, każdy listek i każdą roślinkę. Kotek poczuł przyjemny 

dotyk ciepłych promieni. Zamknął oczy. A promyczki jeden po  



 

 

drugim głaskały go, przyjemnie ogrzewając. Po chwili pojawił się delikatny wiaterek, który 

kołysał listki i gałęzie, jakby do snu. Pochylił się nad kotkiem i też go kołysał, trzymając w 

swoich ramionach. Kotek poczuł, jak wiaterek przesuwając się teraz po nim od głowy do łap, 

do pazurków samych ,z wolna uwalnia go od smutków, i jeszcze raz, i jeszcze delikatnie 

przesuwając się od głowy w dół ciałka, zabiera z sobą całe niezadowolenie. Kotek poczuł się 

tak dobrze, poczuł się spokojny, jakby obmyty ze wszystkich swoich dużych i małych 

zmartwień. Otworzył wolno oczka i popatrzył na chmurki, które płynęły po niebie, nie 

spiesząc się, leniwie, nie przeganiając się, zgodnie. Płynęły i płynęły, a wiatr wolno je 

popychał. Kotkowi było tak dobrze. Nagle jedna mała kropelka spadła mu na nos. Co to ? - 

zdziwił się. Rozejrzał się dookoła i zobaczył, jak kwiatki wyciągają swoje małe główki do 

kropli deszczu, zupełnie jak on pyszczek do miseczki z mlekiem. Usiadł na trawie. 

Przeciągnął się. Kropelki deszczu wolno, lecz miarowo spadały na spragnione roślinki. Wraz 

z tym delikatnym deszczem wróciła mu siła. Wstał, otrząsnął futerko, uśmiechnął się do 

siebie zadowolony. Pora iść do domu - pomyślał. Ale dziwną przeżyłem przygodę w tym 

ogrodzie, gdzie przyprowadził mnie motylek. Wrócę tu jeszcze - obiecał sobie - tu jest tak 

pięknie i spokojnie. Wyprężył się do skoku i jednym zamachem przeskoczył płot. Radośnie 

machając ogonem, wracał do domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

                           
 

 

 

 

 

Nim wielcy tego świata wymyślą plan ratowania Ziemi, ty każdego dnia możesz 

uczyć swoje dziecko, jak żyć ekologicznie. To naprawdę proste! 

 

 

Codziennie czytasz o globalnym ociepleniu. Przygnębiają cię sterty śmieci w 

lasach i masz poczucie, że światu grozi ekologiczna zagłada? Stop! Zanim 

uwierzysz w czarne scenariusze, wiedz, że wcale nie muszą się one spełnić. 

Usiądź i pomyśl, co sama możesz zrobić, by Ziemi łatwiej się oddychało. 

Wystarczy kilka zmian na co dzień i już będziesz 

bliżej ratowania przyrody. Na początek zorganizuj domowe zebranie, na którym 

wszyscy raze ustalicie wasz nowy, ekologiczny plan działania. Dzięki 

wspólnym postanowieniom twój maluch już od najmłodszych lat nauczy się, jak 

dbać o środowisko. Pamiętaj jednak, że nie warto tłumaczyć kilkulatkowi, czym 

jest dziura ozonowa, albo oczyszczalnia ścieków. Dziecko zrozumie znacznie 

więcej, jeśli zaczniesz je edukować poprzez ciekawą zabawę. Zaproś więc 

maluszka do domowej gry w ekologię. 



 

Poznać Panią Przyrodę 

Zanim zaczniecie rodzinną dyskusję o najlepszych sposobach ratowania 

środowiska, postaraj się dowiedzieć, co właściwie dziecko rozumie pod tym 

pojęciem. Zabierz szkraba na spacer do parku. To idealne miejsce, byście 

mogli porozmawiać o ekologii. Powiedz tam smykowi, że „przyroda” to 

dokładnie to, co macie przed oczami. Gdy maluszek już przyjrzy się 

otaczającym was drzewom i krzakom, zaproś go do „doświadczania” dóbr 

natury na własnej skórze. Powąchajcie pierwszy wiosenny kwiatek, 

przyjrzyjcie się barwie jego płatków, dotknijcie świeżutkiej trawy lub 

przytulcie twarz do kory drzewa.  

 

Powiedz malcowi, aby zamknął na chwilę oczy i posłuchał śpiewu ptaków. 

Wdychajcie głęboko powietrze i zastanówcie się oboje, co tak pachnie? Mokra 

ziemia? Trawa? Kwitnący obok krzew? Starajcie się więc korzystać z natury 

wszystkimi zmysłami. Potem zapytaj malucha, co najbardziej lubi robić na 

świeżym powietrzu. Przypomnijcie sobie cudowne chwile, które spędziliście 

razem na dworze. Dziecko zacznie opowiadać o ostatniej bitwie na śnieżki, 

lepieniu bałwana lub pierwszym spacerze na pierwszym śniegu. Ty z kolei 

przywołaj „letnie” wspomnienia o pluskaniu się w rzece, rowerowych 

przejażdżkach po pachnącym lesie, czy zabawach w piasku nad morzem. 

Wytłumacz szkrabowi, że wspaniałe chwile, które spędzacie razem na 

powietrzu są „prezentami” od natury, a to wystarczający powód, by chronić 

otaczającą nas przyrodę. 

 



Do pracy ekorodacy 

 

Choć termin „ekologia” brzmi poważnie, a „dbanie o środowisko” wręcz 

naukowo, ekowychowanie malca to nic trudnego. Wystarczy, że zapoznasz 

swoją pociechę z kilkoma prostymi regułami. Oto one:  

1. NIE ŚMIECIMY 
Pierwszą i podstawową zasadą ekologicznego życia jest zostawianie 

każdego miejsca w którym się pojawiacie, w takim samym stanie, w jakim 

je zastaliście. W praktyce oznacza to wpojenie dziecku, że pod żadnym 

pozorem nie wolno śmiecić. Karteczki, ogryzki, folijki po batonikach, 

części zepsutej zabawki muszą trafić do kosza. (Prośbę „Wyrzuć proszę ten 

papierek do kosza” spełni bez problemu już dwulatek!). 

A co, jeśli w czasie godzinnego spaceru nie udało wam się dostrzec kosza na 

śmieci? Zabierzcie odpadki ze sobą. Wystarczy, że wrzucisz do swojej 

torebki papierową torbę, w której np. skórka zjedzonego przez malca 

banana spokojnie dojedzie do domu. Gdziekolwiek jesteście – w parku, na 

plaży, w mieszkaniu znajomych – ucz malucha, by sprzątał po sobie. Aby 

smyk szybciej przyswoił tą zasadę, możesz postawić w jego pokoju mały 

kosz na śmieci. W sklepach kupisz pojemniki w zabawnych kształtach i 

ciekawych kolorach, które idealnie dopasują się do wystroju dziecięcego 

pokoju. Dzięki temu nawet podczas zabawy maluch będzie pamiętał o 

zachowaniu porządku. Wytłumacz też dziecku, że gdybyśmy wszyscy 

zawsze wyrzucali śmieci do kosza, nie trzeba byłoby organizować 

corocznego sprzątania Ziemi! 

 



 

2. SEGREGUJMY I PORZĄDKUJEMY 
Z każdego domu wynosimy co roku tony odpadków. Ideałem byłoby 

zmniejszenie ich ilości, a przynajmniej segregowanie śmieci. Wystarczy, 

że kupisz dwa kubełki i kilka kolorowych worków. Na wiaderka naklejcie 

znaczki, przypominające dziecku, co powinno trafi ć do ośrodka. Możesz 

poprosić malucha, by sam narysował takie symbole. Umówcie się także, 

że np. zamalowane kartony i kawałki porwanych gazet wrzucacie do 

niebieskiego worka, foliowe opakowania po ciastkach do żółtego, a 

ogryzki i skórki po pomarańczach do kosza. Pokaż smykowi, gdzie na 

osiedlu stoją kontenery do segregacji. Pilnuj zarówno siebie, jak i swoje 

dziecko, by każdy śmieć wpadał do odpowiedniego kosza. Gdy trochę 

potrenujecie, sortowanie odpadków stanie się dla was naturalnym 

odruchem. 

 

3. OSZCZĘDZAMY 
Ucz swoją pociechę, że szanowanie wody, energii i papieru to ekologia w 

czystej postaci. Powiedz dziecku, by podczas mycia zębów zakręcało 

kran, a do płukania buzi używało kubeczka. Dzięki temu możecie 

zaoszczędzić aż do 18 litrów wody podczas każdego szczotkowania! 

Warto robić pranie dopiero, gdy bęben pralki jest pełen, a zmywarkę 

włączać, kiedy zbierze się w niej sterta brudnych naczyń. To nie tylko 

łatwe i proekologiczne nawyki. Dzięki nim zyska także wasz domowy 

budżet! 

 



 

4. KUPUJEMY Z GŁOWĄ... 
Główne źródło śmieci to… sklepy. Stamtąd przynosicie stosy foliowych torebek 

i sterty niepotrzebnych rzeczy, które po kilku dniach trafiają do kosza. 

Wychodząc na zakupy przypomnij więc dziecku o dwóch ważnych zasadach. Po 

pierwsze: nie ruszacie się z domu bez płóciennej torby lub wiklinowego kosza. 

Pamiętaj, że każda „jednorazówka” rozkłada się do kilkuset lat! Po drugie: 

zanim wrzucicie coś do sklepowego wózka zastanówcie się, czy naprawdę 

potrzebujecie tej rzeczy. Może, zamiast kupować piętnaste CD z bajkami, lepiej 

wybrać się całą rodziną na basen? 

 

5. ...A PORUSZAMY SIĘ NA NOGACH 

Samochód spala sporo benzyny lub gazu zwłaszcza, gdy stoisz w korkach. Na 

dodatek wydziela mnóstwo spalin. Warto więc rezygnować raz na jakiś czas z 

podróży autem. Gdy wybieracie się z malcem do pobliskiego supermarketu, 

idźcie na piechotę. Spacer jest nie tylko bardziej ekologiczny, ale i zdrowszy. 

Poza tym po drodze możesz pokazać dziecku okolicę. Być może natkniecie się 

na skwer z wiewiórkami albo staw z kaczkami? Gdy zrobi się cieplej, namów 

malucha na przejażdżkę rowerową. Autobus to także niezłe rozwiązanie. 

Trochę dalej niż za rogiem 

Kiedy już weźmiecie pod swoje skrzydła swoją najbliższą okolicę, warto 

wybrać się gdzieś dalej. Choćby tylko myślami. Zaproś malucha do oglądania 

filmów przyrodniczych o odległych krainach. Podziwiajcie razem amazońską 

dżunglę, lodowce, pustynię. Postarajcie się dowiedzieć jak najwięcej o 

ulubionych zwierzętach maluszka. Gdzie mieszkają delfiny, co jedzą, czego 

potrzebują, by przyjemnie im się żyło? Pokaż dziecku na mapie, w której części 

świata żyją na wolności pandy. Potem uświadom smykowi, że wszystkie 

rośliny, zwierzęta i ludzie na ziemi oddychają tym samym powietrzem i piją tę 

samą wodę. Maluch szybko zrozumie, że niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, 

powinniście dbać o środowisko. W końcu sprzątając własne podwórko, 

segregując śmieci, czy oszczędzając wodę w wannie sprawiacie, że pandom czy 

delfinom żyje się lepiej. A dobro innych to chyba najlepszy powód, by stać się 

bardziej „eko”. 

 

 

 



5 RAD JAK STWORZYĆ EKOLOGICZNY DOM 

 

Pamiętaj, że Twojemu dziecku łatwiej będzie nauczyć się, jak dbać o 

środowisko, gdy sama dasz mu dobry przykład. 

 

1. Papier to skarb. Jeśli maluch uwielbia rysować i zużywa przy tym tony 

kartek , nie kupuj mu codziennie nowego bloku rysunkowego. Pokaż mu, że 

do „malunków” może wykorzystać każdy skrawek papieru, np. drugą stronę 

ulotki reklamowej. 

2. Gazetka z odzysku. Czasopisma lub książeczki, które znudzą się dziecku, 

odkładaj w jedno miejsce, ale nie wyrzucaj do śmieci. Gdy zbierze się ich 

spora ilość, zanieście je do pobliskiego przedszkola. Dzieciaki na pewno 

ucieszą się z nowych czytanek. Gazety możesz też wykorzystać do robienia 

wycinanek i origami. 

3. Przyjaciel kwiatek. Postaw w pokoju smyka roślinę doniczkową i pokaż 

mu jak o nią dbać. Szybko nauczy się szanować zieleń. 

4. Soczek w kartoniku. Na zakupach wybieraj dla dziecka napoje w 

opakowaniach szklanych lub papierowych. Wówczas szybko zapamięta, że 

są lepsze od plastikowych butelek. 

5. Oszczędzaj prąd. Wytłumacz dziecku, żeby zawsze gasiło po sobie 

światło, np. kiedy wychodzi z łazienki. 

 

 


