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EKOLOGIA 7

Przedszkolaki za pan
brat z ekologią

„CZTERY PORY ROKU Z EKOLOGIĄ – Lato z Dadzikiem” to projekt wydawniczy realizowany przez firmę
News Press. Jest on kontynuacją dwóch wcześniejszych publikacji: „CZTERY PORY ROKU Z EKOLOGIĄ –
Wiosna z Dadzikiem” i „Jesień z Dadzikiem”. Wszystkie
trzy projekty zostały zrealizowane dzięki wsparciu
finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Jedno z przedszkoli, Miejskie
Przedszkole nr 7 w Częstochowie,
nie poprzestało na rozdaniu dzieciom książeczek. Grupa Pszczółek
- 3, 4 i 5-latki - wraz z wychowawcą
Magdaleną Zielonką wystawiła teatrzyk oparty na książeczce „CZTERY PORY ROKU Z EKOLOGIĄ
– Lato z Dadzikiem”. Dzieci przedstawiły treści ekologiczne zawarte
w wyklejance w bardzo ciekawy
sposób – przy pomocy papierowych
sylwetek-bohaterów bajki.
Maluchy z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem wzięły
udział w przedstawieniu. Chętnie
odpowiadały na zadawane przez
opiekunkę pytania i mówiły, jak powinniśmy zachowywać się w lesie i
na polanie.
- Ekologia jest bardzo ważna,
aby żyć! - mówił 5-letni Adam. Nikodem, lat 4 stwierdził natomiast, że
„musimy dbać o lasy, abyśmy mogli
zbierać grzyby”.
- Trzeba segregować śmieci, aby
nas plastik nie zasypał – zauważyła 4-letnia Lenka. Za to Leon, lat 3
powiedział: „Ludzie to brudasy, bo
niszczą las!”
Każde dziecko dostało książeczkę i samo wklejało naklejki. Pani
Madzia podpisała imionami dzieci

Dyplomy zawarte na końcu bajki i
w ten sposób wszystkie przedszkolaki zostały przyjaciółmi przyrody.
Firma News Press dziękuję
Przedszkolu nr 7, zwłaszcza grupie Pszczółek i jej opiekunce pani
Magdalenie, za tak aktywne zaangażowanie się w projekt „CZTERY
PORY ROKU Z EKOLOGIĄ –
Lato z Dadzikiem”. Mamy nadzieję,
że teatrzyk o przygodach Dadzika
przybliżył dzieciom tak ważną kwestię, jaką jest ochrona środowiska
naturalnego.

***
Celem pomysłodawców serii
książeczek o ekologii jest wykształcenie u dzieci świadomości
ekologicznej, tworzenie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko, uświadomienie
najmłodszym pozycji człowieka
w przyrodzie oraz jego wpływu
na środowisko, a także wyrobienie
właściwych nawyków ekologicznych.
Do książeczek dołączone są naklejki, które dziecko musi nakleić
w wyznaczonych miejscach.

Dodatek w formie
naklejek ma na celu zachęcenie
dziecka do sięgnięcia po bajkę.
Projekt „CZTERY PORY
ROKU Z EKOLOGIĄ – Lato z
Dadzikiem” (podobnie jak poprzednie Wiosna z Dadzikiem oraz
Jesień z Dadzikiem) objął swoim
zasięgiem, dzieci z przedszkoli w
Częstochowie oraz w powiecie
częstochowskim w wieku 3-6 lat.
red.

