
Warszawskie Święto Drzewa –

Milion Drzew dla Warszawy

Grupa V „Tygryski” z Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk” i jej 

działania w ramach akcji



Jako Przedszkole nr 268 „Słoneczny Promyk” do akcji 

„MILION DRZEW DLA WARSZAWY” przyłączyliśmy się po raz 

pierwszy w ubiegłym roku szkolnym. Po ubiegłorocznej 

akcji wiedzieliśmy, że ten rok będzie taki sam, a nawet 

jeszcze bardziej aktywny ☺. Przyłączyliśmy się do akcji 

ponownie i dopóki akcja będzie trwała MY będziemy brać 

w niej udział. Niesamowita inicjatywa, którą warto 

popierać! 

Oto Nasza krótka fotorelacja z 

dotychczasowych działań ☺



RODZINNE SADZENIE DRZEWEK

 Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w Rodzinnym Sadzeniu Drzewek –

sadzonek uzyskanych w ramach zgłoszenia Przedszkola nr 268 „Słoneczny 

Promyk” do akcji „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla 

Warszawy”. 











GRUPOWE DRZEWKO

 Na terenie przedszkola posadziliśmy Nasze grupowe drzewko – jodełkę, o 

którą dbamy, doglądamy, obserwujemy, jak zmienia się a także 

dokonujemy systematycznych pomiarów ☺. 





SPACERY DO LASU – OBSERWACJA 

PRZYRODY

 W miarę możliwości systematycznie organizujemy spacery do lasu, gdyż 

tylko w ten sposób dzieci mają możliwość poznawać przyrodę w jej 

naturalnej odsłonie. 





SPRZĄTANIE ŚWIATA
 Przyłączyliśmy się do akcji „Sprzątanie świata”, w ramach której sprzątaliśmy 

okolicę Przedszkola nr 268 „Słoneczny Promyk” oraz Lasek Bielański.





POSZUKIWANIE DRZEW

 W ramach GRY MIEJSKIEJ wyruszyliśmy na poszukiwania różnych gatunków 

drzew. 







PROJEKT EDUKACYJNY „LAS”

 W ramach realizacji projektu edukacyjnego „LAS” zdobywaliśmy wiedzę o 

środowisku leśnym, dzieliliśmy się doświadczeniami, bawiliśmy się ucząc oraz 

uczyliśmy się bawiąc ☺.











W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 Uczyliśmy się o cechach charakterystycznych poszczególnych drzew, ich 

owocach, jak je rozróżniać. 





W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 Poznaliśmy czynniki, na które powinniśmy uważać w lesie.





W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 Stworzyliśmy grupowy KODEKS EKO LUDKA.





 A także KODEKS PRZYJACIELA LASU.



W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 Bawiliśmy się darami lasu.





MAKIETA LASU

 Wykorzystując zdolności twórcze dzieci oraz dary lasu stworzyliśmy wspólnie 

LEŚNĄ MAKIETĘ ☺.





PRACE PLASTYCZNE

 Wykonaliśmy liczne prace plastyczne tematycznie związane z lasem.













PLENER MALARSKI

 Na terenie placu zabaw zorganizowaliśmy plener malarski, którego 

tematem przewodnim był LAS.





ZAJĘCIA Z LEŚNICZYM

 Wzięliśmy udział w zajęciach z leśniczym.





RODZINNA KSIĄŻKA O LESIE

 W ramach realizacji projektu edukacyjnego „LAS” zorganizowaliśmy konkurs 

plastyczny „RODZINNA KSIĄŻKA O LESIE”.





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ☺

Grupa V „Tygryski” z Przedszkola nr 268 

„Słoneczny Promyk” w Warszawie.


