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     Jak co roku od wielu ,wielu lat wrzesień w „Niegocińskich skrzatach” 

to czas oczekiwania. Nie tylko na to , co nam przyniesie nowy rok 

szkolny , ale też a może przede wszystkim na „Przedszkolne Święto 

drzewa”. Bo to przecież nasza przedszkolna tradycja, z którą wiążą się 

miłe wspomnienia , działania i wiedza wielu młodych mieszkańców 

Warszawy. Od wielu już lat , każde pokolenie przedszkolaków , dzięki 

temu świętu poznaje znaczenie drzew dla naszego życia i zdrowia. 

Przedszkolaki uczą się, często po raz pierwszy mogąc samodzielnie 

doświadczać ,że Drzewo to Dom i to nie tylko dla zwierząt ale i dla 

ludzi. 

 



W tym szczególnym roku , 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości nie mogło być inaczej. Już na początku września 

wspólnie ustaliliśmy kierunki naszych działań , aby ten szczególny czas 

specjalnie przeżyć i zapamiętać. Hasło „Drzewo To Dom”  stało się 

motywem przewodnim naszych działań , tak jak w wierszu Julii Hartwig. 
 Drzewo to dom 

Julia Hartwig  

 
Drzewo to dom  

któż temu zaprzeczy  
Wystarczy wspiąć się wzrokiem po piętrach jego gałęzi  
i posłuchać jarmarku ptaków które schroniły się w jego cieniu  

Drzewo to dom Malutcy i podobni ptakom przysiadamy we śnie na jego 

konarach  
i powaga bezruchu drzewa przypomina teraz kościół żywy  
pełen szeptów i szelestów  
Wszystko jest możliwe dla tego kto mieszka w gałęziach drzewa  
bo ku drzewom przylatuje z własnej woli wiatr  
od którego umysł staje się czysty i gotowy na każdą niespodziankę  
pożegluje do jego portu żaglowiec obłoku  
i nie ominie go ciężki pancernik gradowej chmury  
słońce poszuka ochłody wśród jego liści  
O ciężkie stopy drzewa łapy dobrotliwego smoka  
unieruchomione w ziemi i wychylające się z niej  
by ukazać swą gładkość o pełna zmarszczek koro  
i połyskujące ciało pni grabowych  
bo jakże śmiem mówić do ciebie tylko: drzewo  
kiedy masz tyle imion  
Ty lipo kulista ty topolo podobna do gęsiego pióra  
ty dębie starych bogów i piorunów sypiących żołędziami  
rozłożysta jabłonko tujo z wyspy umarłych  
cisie klonie jesionie akacjo wierzbo i olcho,  
a także wszystkie inne drzewa nie znane mi i pełne magii  
z którymi człowiek tak często utożsamia swój los  
Nauczcie nas pogodzić się z miejscem gdzie żyjemy  
nauczcie nas poznać je do głębi i pokochać do końca  
Być drzewem zakorzenionym. 



 

Nasze działania rozpoczęliśmy od przybliżenia dzieciom takich pojęć 

jak „Drzewo-Dom-Człowiek ” . Te trzy elementy  wywołują wiele 

skojarzeń i są  podstawą do licznych zdarzeń i rozważań. Dom kojarzy 

się nam wszystkim z rodziną ,to  miejsce w którym człowiek poszukuje 

miłości i bezpieczeństwa .Drzewo- codziennie widzimy je z naszych 

okien , przechodzimy obok nie zastanawiając się jaką rolę odgrywa                           

w naszym życiu. My chcieliśmy razem z naszymi przedszkolakami 

stanąć choć na chwilę , poobserwować , doświadczyć i…zobaczyć. 

Człowiek -rysowanie osoby przez dzieci sprzyja uświadomieniu sobie 

swoich uczuć do innych i do siebie. 

 



We wrześniu każda z grup uczestniczyła w zajęciach poświęconych 

zagadnieniom związanym z drzewem, jego miejscem w świecie 

człowieka. Dzieci poznały drzewa na podstawie encyklopedii, 

albumów, zdjęć i filmów. Przyniosły do przedszkola książki, albumy, 

zdjęcia i encyklopedie na podstawie których dowiadywaliśmy się                             

o budowie, rodzajach, miejscach występowania drzew. 

Dzieci uczestniczyły też w spacerach i wycieczkach, dokumentując 
swoje obserwacje w albumach i pracach plastycznych.  
 

 
Dzieci z gr. V podziwiały piękno przyrody na wycieczce w Konstancinie. 
 
 



 
 

Dzieci gromadziły skarby przyrody a prowadzone obserwacje                              
i działania posłużyły im  do dalszej pracy i formułowania wniosków. 
 W parku dzieci mogły podziwiać kolory i zachowanie wiewiórki, dla 

której drzewa są prawdziwym domem. 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
Dzieci z gr. V prowadziły fascynujące obserwacje życia …dżdżownicy. 

 

 



 
Świat przyrody jest naprawdę fascynujący! 

 
 

 
 



 
 

Nasze przedszkole sale na jeden miesiąc zamieniły się w piękne lasy                                     
i sady. 

 
 
 

 
 



 
 

A w tym sadzie można było spotkać…sadownika, który opowiedział dzieciom o 
ważnej roli drzew , również owocowych, które nas karmią dając wspaniałe , 

zdrowe owoce. 

 
 



 

 
 
 

Efektem tych spotkań z sadownikiem były wspaniałe sałatki owocowe                    
i prace plastyczne. 

 



 
 

Nasze przedszkole odwiedził też miły gość. Pan Jarosław Kasprzyk -przedstawiciel  

Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „Klub Gaja”                             w bardzo 

ciekawy sposób przybliżył dzieciom tematykę drzew, ich wyglądu, nazw, miejsc 

występowania ale przede wszystkim znaczenia dla życia człowieka. Wszyscy , 

uczestnicząc w spotkaniach Pana Jarka odkrywamy na nowo jak ogromne 

bogactwo dla nas , ludzi na Ziemi stanowią drzewa. Jako największe rośliny i dzięki 

prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej 
produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/fotosynteza


około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 

ludzi.  Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. 

 

Drzewa są też doskonałym „konsumentem” CO2   z atmosfery przez co w znaczny 

sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi. 

 

Drzewa produkują też największą spośród wszystkich roślin lądowych ilość 

substancji organicznych, które są pokarmem dla ludzi i zwierząt oraz głównym 

budulcem ich ciał. Rośliny drzewiaste stanowią najważniejszy składnik lasów, 

tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich obecność i stan 

zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego. 

To wszystko wiemy dzięki spotkaniom z Panem Jarkiem Kasprzyk.  

Dziękujemy!

 

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/tlen
https://www.ekologia.pl/srodowisko/technologie/wykorzystanie-dwutlenku-wegla-w-przemysle,854.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/efekt-cieplarniany
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/klimat
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gatunek
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/srodowisko-naturalne


 

 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 



Dzień 10 października 2018r zbliżył się wielkimi krokami. Do naszych 
przedszkolnych działań włączyła się cała nasza społeczność 
przedszkolna. Z okazji Święta Drzewa zorganizowaliśmy Piknik 
„Złocistego Kasztanka” , podczas którego Rodzice wraz ze swoimi 
pociechami posadzili na terenie ogrodu i przed przedszkolem 5 lip 

 i 5 sosen. 
 

 
 
 

Przybliżyliśmy Rodzicom ideę sadzenia drzew, to ,że każdy liść 
pochłania CO2 a sadzenie drzew to naprawdę prosta sprawa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jak posadzić drzewo: 
 

1.Wykop w ziemi dołek. Jego wielkość zależy od wielkości 
korzeni sadzonki. 

2. Sadzonkę umieść w ziemi tak, aby korzenie swobodnie 
układały się w dołku-nie mogą być skręcone ani podwinięte. 

 
3.Zasyp korzenie rozdrobnioną ziemią i delikatnie udepcz ją 

wokół sadzonki, by nie pozostawić pustych przestrzeni wokół  
korzeni. 

 
4.Podciagnij lekko sadzonkę do góry. Jeśli stawia opór , to 

znaczy ,że posadziłeś ją prawidłowo! 
 

5.Na koniec obficie podlej sadzoną roślinę. Podlewaj również w 
czasie suszy. Rzadko lecz obficie. 

 
 

Taki instruktaż przekazaliśmy Rodzicom , a pochodzi  
z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 



 
 
 
 

Uroczyście zostało posadzone „Drzewo Niepodległości”- sadzonka 
olchy podarowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                                        

i Gospodarki Wodnej w ramach projektu 100 tysięcy drzew na                          
100-lecie niepodległości Polski 1918-2018r.Projekt objął honorowym 

patronatem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. 



 
 

 

 



 
 

Podczas tego święta powstały kolejne  nasadzenia. Aleja Lipowa przed 

przedszkolem wzbogaciła się o 5 nowych lip. Lipy, piękne i rozłożyste są  już 

wspaniałą ozdobą naszego ogrodu.  



 

 



„Święto Drzewa” to też wspaniała okazja do radosnej zabawy przy muzyce. 

Dzieci tworzyły  korowody taneczne , prowadziły zabawy z wiatrem                                      

i kasztankami. 

 

 

. 



 

Nasze działania przyrodnicze promujemy również na świecie. 

Przedszkole jest beneficjentem projektu ERASMUS+ „Rozwój twórczych 

kompetencji nauczycieli”. Na spotkaniu szkoleniowym , które odbyło 

się w dn.14.10.2018r-20.10.2018r w Izmirze-Turcja mieliśmy okazję 

zaprezentować nasze działania przed wszystkim w zakresie edukacji 

przyrodniczej. W swojej pracy staramy się wykorzystać metody 

projektowe, badawcze , aktywnych działań dzieci. 

.  



 

 

 

Naszą miłością do przyrody „zarażamy” innych! 

Dzieci z przedszkola oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 271 

przygotowały prezentację słowno-muzyczną o przyrodzie , którą 

zaprezentowały na gościnnej scenie Domu Kultury ”Kadr”.  

Wszystkim współpracownikom, przyjaciołom i sympatykom naszego 

przedszkola ,a przede wszystkim Klubowi „Gaja „ składamy serdeczne 

podziękowania! 

Razem przekazujemy wiedzę o znaczeniu drzew i przyrody w życiu 

człowieka , tak aby następne pokolenie mogło jeszcze długo cieszyć 

się ich pięknem i może to właśnie za sprawą drzew oddychać czystym 

powietrzem! 

                                                   



 

 



 

 

 


