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Małgorzata Polek 
Nauczyciel przedszkola 
Przedszkole nr 6 w Elblągu  
 
 

,, BAL EKOLUDKA” -PROGRAM 
ZABAW  INTEGRACYJNYCH  DZIECI  Z RODZICAMI PODCZAS 

OBCHODÓW DNIA ZIEMI  
 
Motto imprezy : 
                                                    ,, Musimy nauczyć się dbać o środowisko 
                                                                 W którym mamy żyć . 
                                                                 Chodzi tylko o to , 
                                                                 Czy nauczymy się tego na czas. ” 
                                                                                                          DAWID GATES  
 
 
CELE SPOTKANIA :  

 
•  Integracja dzieci i rodziców poprzez zabawę  
•  Rozumienie pojęć ,, ekologia, działanie ekologiczne ”  
•  Kształtowanie postaw proekologicznych wśród rodziców, dzieci ,zwrócenie uwagi na 

potrzebę recyklingu i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych; 
•  Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji  
•  Zrozumienie konieczności dbania o bliskie i dalsze środowisko  
•  Uświadomienie dzieciom roli człowieka w procesie przekształcania środowiska 

przyrodniczego  
•  Kształtowanie więzi emocjonalnych z przyrodą – rozwijanie wrażliwości na jej piękno  

 
 
PROGRAM  ,, Balu Ekoludka ” 
                                      
I . Wstęp  
Dzieci i rodzice zgromadzeni w sali udekorowanej paskami z gazet, starymi reklamówkami, 
kartonami, postaciami wykonanymi z gazety ; dzieci poprzebierane w ,, stroje ekologiczne” 
wykonane z kartonów, papieru, gazet itp. 
Powitanie uczestników balu i odczytanie motta spotkania . 
 
II. Część główna  

1. ,, Hymn ekologa”- piosenka w wykonaniu dzieci z gr.III ( 5 i 6- latków ) 
 
,, Na wycieczce, na kolonii  
tam gdzie rzeka, tam gdzie las  
skarbów ziemi trzeba chronić 
ptaków, kwiatów, drzew i gniazd. 
 
Żyj z przyrodą w zgodzie,  
Odsuń od niej zło 
I pamiętaj co dzień  
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Żeby chronić ją  
Żyj z przyrodą w zgodzie  
To przynosi plon, 
Wszystkim się z nią podziel, 
Jej bogactwa broń. 
 
Czy to stary, czy też młody, 
Lis, czy człowiek, ryba, ptak, 
Każdy cząstką jest przyrody, 
Więc śpiewajmy razem tak   :  
 
Żyj z przyrodą ……………… 
 
2. Pląs ,, Witam cię ”- wszyscy uczestnicy zabawy stoją w kole ; śpiewając słowa 

piosenki uderzają rytmicznie w ręce partnera stojącego naprzeciwko , a następnie 
przechodzą do następnej osoby i zabawa rozpoczyna się od nowa  

 
3. ,, Wyliczanki ekologiczne ” recytowane przez dzieci 6- letnie  
          
         ,, Jeden dwa, jeden , dwa  
            glob nasz brudne brzemię ma . 
            Trzy i cztery, trzy i cztery  
            nie ma czystej atmosfery. 
            Pięć  i sześć , pięć i sześć  
            Brudnej wody większa część. 
            Siedem, osiem, siedem, osiem  
            Ziemia o ratunek prosi. 
            Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć 
            Kto z nas ulgę jej przyniesie ? 
            Spróbuję ja, spróbuj i Ty. 
            Liczymy od nowa raz, dwa, trzy ”. 
 
4. Wspólne zabawy przy muzyce mechanicznej . W przerwach przeprowadzone zostały 

następujące konkursy : 
•  ,, Najładniejszy strój ekologiczny ”- jury( składające się z trojga rodziców i jednej 

nauczycielki )  wybrało 10 najciekawszych strojów, które zostały nagrodzone słodkimi 
niespodziankami  

•  ,, Picie soku z butelki przez smoczek – kto szybciej ” ( dziecko trzyma butelkę, mama 
pije )  

•  ,, Taniec z balonami trzymanymi brzuszkami ” ( rodzic z dzieckiem )  
•  ,, Taniec na gazecie ”- kto zatańczy na najmniejszym kawałku gazety  
 
5. Po zabawie przy muzyce został rozstrzygnięty konkurs plastyczny  
pt. ,, Ekostworek”, wykonany z surowców wtórnych. Laureatom I, II  i III miejsca zostały 
wręczone nagrody , a pozostałym uczestnikom – nagrody pocieszenia.  
 
6. Zaprezentowanie wiersza pt. ,, Dzieci i przyroda” przez gr. I –dzieci 3 i 4- letnie  

,, Nasze hasło miłe dzieci  
   nie rzucajcie wkoło śmieci  
   ciągle dbajcie o przyrodę  
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   to będziecie zdrowe, młode. 
   Sadźcie krzewy, sadźcie drzewa  
   To w nich ptaszek wam zaśpiewa. 
   Bo jak zniknie z Ziemi las  
   To nie będzie także nas ”.  

 
7. Zabawa ,, Stonoga ” – wszyscy uczestnicy zabawy ustawieni w ,, stonogę ”  wykonują      

ruchy zgodne z muzyką, na koniec ,, stonoga ” przewraca się na podłogę.  
 
8. Przedstawienie inscenizacji pt.,, Smutki i kłopoty Macieja dozorcy ” w wykonaniu 

dzieci z gr. II- 5 latki  ( inscenizacja dotycząca sprzątania najbliższego otoczenia )  
 
9. Równocześnie trwające konkursy dla rodziców z dziećmi : 

- quizy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej 
- konkurs plastyczny-„Zielony plakat” 
- ,, 10 figur geometrycznych – układanie dowolnych kompozycji z figur wyciętych z 
gazety  

 
10. Zabawa  ,,  Gazetowe dywany ” – dzieci rzucają papierowymi kulami w otwory 

zrobione w gazetowych dywanach trzymanych przez rodziców  
 
III. Zakończenie  
Wspólne sprzątanie sali po zabawie papierowymi kulami. Zwrócenie uwagi na segregację 
odpadów ,wrzucanie do pojemników o odpowiednim dla każdego surowca kolorze. 
Podziękowanie wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę, wręczenie pamiątkowych 
dyplomów-„Przyjaciel Ziemi” i Orderów Ekologa,  poczęstowanie cukierkami. 
 
 

Inscenizacja : ”Smutki Macieja dozorcy” 
 

 
 
Scena I 
Scenka przedstawia podwórko , przepełniony kontener na śmieci, porozsypywane śmieci. 
Wchodzi dozorca i mówi : 

- Znowu kontener przepełniony , niedługo zasypią nas te śmieciska, a przecież 
połowę z tego można by jeszcze raz wykorzystać . 

- O tyle papieru , byłoby z niego masę książek dla dzieci albo zeszytów... 
Wchodzi starszy pan z pieskiem i mówi: 

- Tak, tak panie Macieju , jak ja byłem młody , wokół naszego miasta były 
zielone pachnące lasy i łąki , a teraz wielkie góry cuchnących śmieci .Moje 
wnuki ,niedługo nie zobaczą już leśnych zwierząt , nie pójdą na grzyby do 
lasu, bo go już nie będzie... 

Odchodzi , przecierając oczy chusteczka . 
Dozorca kończy zamiatać i mówi: 

- Ach, żeby tak obok tego staruszka ( wskazuje na stary kontener na śmieci)stały 
tu jeszcze kolorowe kontenery na surowce wtórne , może kiedyś spełnią się 
moje marzenia... 

Na scenę  wbiegają kolorowe kontenery śmiejąc się i ustawiając obok starego kosza 
zaczynając śpiewać (na melodię „My jesteśmy krasnoludki”): 
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- My jesteśmy pojemniki hop sa ,sa . 
- Papier, szkło, ja na plastiki ,tra la la , tra, la la! 
- Jeszcze mamy puste brzuszki hop sa, sa , hop sa, sa 
- Wielkie z nas są łakomczuszki , tra, la, la tra, la, la! 

Na scena wchodzi pani z wiaderkiem na śmieci , chce wszystkie śmieci wrzucić do szarego 
pojemnika , nagle słyszy głos: 

- Nie! Nie tam!  Wrzuć coś do mnie 1 I do mnie! A może do mnie?! 
 
Kobieta rozgląda się i zauważa nowe kontenery , zaczyna czytać :SZKŁO; 
PLASTIK,PAPIER  
 

- Tak , tak mam coś dla was. 
Wkłada do kosza niebieskiego gazety i mówi: 

- przecież z was będą jeszcze piękne i ciekawe książki; 
Do kosza białego pudełko po margarynie: 
                 -a z ciebie kolorowe klocki dla dzieci; 
do kosza zielonego słoik ; 

- ty zamienisz się w szklany wazon na kwiaty. 
 
Pojemniki cieszą się i śpiewają: 

- teraz bardzo się cieszymy hop, sa, sa. hop, sa, sa  
- ze ludziom dobrze służymy tra, la, la tra, la, la. 
- A wy także drogie dzieci , hop, sa sa, hop sa sa  
- Segregujcie od dziś śmieci tra, la la , tra, la, la! 

 
 
 

 
 

Uważam, że pomysł zorganizowania takiej imprezy w naszym przedszkolu był bardzo 
dobry, ponieważ  zarówno dzieci , jak i rodzice byli bardzo zadowoleni. Dobrze się bawili, a 
przy okazji zdobyli wiadomości i umiejętności  związane z tematyką ekologiczną, co będzie 
procentowało w przyszłości i wywrze pozytywny wpływ na ich postawy wobec środowiska 
bliskiego i dalszego.  
 
 
 
 
Opracowała :Małgorzata Polek 
 
 
 
 


