
 

 

 

 

List od Marszałka Województwa Małopolskiego 

 

 Szanowni Rodzice i Nauczyciele!  

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych 
urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga 
czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.  

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu 
żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.  

Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na 
samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie 
świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla 
samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego 
kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.  

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Jacek Krupa 

Marszałek Województwa Małopolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCENARIUSZ WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH - 

w ramach uroczystości przedszkolnej zorganizowanej w Przedszkolu Publicznym Wesołe Smoki 

w Krakowie. 

 

 

GRUPA: MIESZANA WIEKOWO 

DATA: 5.10.2018 

TEMAT ZAJĘĆ: ŚWIAT ZADYMIONY MA SAME ZŁE STRONY 

 

CELE OGÓLNE: 

1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska. 

2. Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych 

3. Poszerzanie słownictwa i zwrotów w języku nowożytnym. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko: 

1. Wypowiada się na tematy ekologiczne 

2. Rozumie różnice w czystym i zanieczyszczonym powietrzu 

3. Wskazuje przyczyny zanieczyszczeń. 

4. Wie, w jaki sposób można ograniczyć zanieczyszczanie powietrza – podaje przykłady 

5. Wymienia 4 żywioły, wie, jaki mają wpływ na życie człowieka 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Plakaty tematyczne, flashcards, lustracje 4 żywiołów z podpisami, karty proekologiczne, książka pt. „ekologia w 

Polsce”, historyjka obrazkowa, gitara, farby: biała, czarna, kartki papieru z bloku technicznego. 

 

PRZEBIEG WARSZTATÓW 

1. Powitanie piosenkami „Make a circle” - z tańcem i odwzorowaniem ruchów wg tekstu piosenki 

2. Oznaczenie kalendarza za pomocą piosenki „How’s the weather today?”, rozmowa nt pogody w j. 

Angielskim, powtórzenie dni tygodnia, miesięcy i pór roku. 

3. Pogadanka tematyczna dotycząca zanieczyszczeń i sposobów ratowania środowiska. Wypowiedzi dzieci nt. 

Oglądanych ilustracji, przedstawienie wniosków wynikających  z komentarzy. 

4. Zabawa ruchowa : „cząsteczki powietrza” - zabawa z dzieleniem dzieci na dwie grupy. Połowa zamienia się w 

lekkie cząsteczki czystego powietrza, a druga połowa w ciężkie cząsteczki smogu. 

5. What do i have? Pogadanka dydaktyczna nt powodów powstawania zanieczyszczeń powietrza i dopasowanie 

obrazków, na których pokazany jest sposób ich ograniczania. Dzieci w odpowiedni sposób sortują karty. 

6. 4 żywioły – zabawa dydaktyczna. Dzieci wymieniają 4 żywioły na podstawie lustracji. Następnie dopasowują 

odpowiednie podpisy używając rozsypanek literowych. Rozmowa kierowana nt. żywiołów, do czego są nam 

potrzebne, jak możemy je wykorzystywać i o nie dbać. 

7. Aktywność kreatywna – malowanie tła do wyklejanek przy. 


