
Ekologia w przedszkolu 

 

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest ekologia. 

Słowo to wywodzi się z greckiego oikos – dom 

 i logos – słowo albo opowieść. Jest to opowieść o 

domu jakieś żywej istoty. Dom jest tutaj przenośnią i 

oznacza całość otoczenia organizmów, jego 

środowisko żywe i nieożywione1. Współcześnie 

ekologia oznacza dziedzinę nauk przyrodniczych 

badającą wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi, a otaczającym je światem zewnętrznym. 

 

Edukacja ekologiczna 

Stale pogarszający się stan naszej planety zmusza nas do podejmowania działań  

mające na celu ochronę przyrody. Pragniemy ratować świat przed zanieczyszczeniem Ziemi - dlatego 

już na etapie edukacji przedszkolnej wprowadzamy treści jakże ważne dla nas wszystkich.  

Wszystko zaczyna się od pytań: czemu właściwie służy ekologia, do czego jest nam potrzebna i co 

możemy zrobić by ratować Ziemię. Żeby zaznajomić dzieci z ekologią i zaszczepić w nich poczucie 

odpowiedzialności za naszą planetę, możemy wykorzystać naukę poprzez zabawę.  

Ale w jaki sposób możemy się bawić ekologią? Możemy prowadzić zajęcia edukacyjne, tworzyć plakaty, 

kąciki przyrody, brać udział w konkursach ekologicznych. Nasza grupa wymyśliła jeszcze inny sposób. 

Postanowiliśmy pokazać coś, co będzie atrakcyjne nie tylko dla dzieci, ale też i dla dorosłych: „Pokaz 

mody ekologicznej”. Naszym celem było pokazać dzieciom w jaki sposób można wykorzystać pozornie 

niepotrzebne materiały wtórne, tj. butelki, puszki, papier, gazety etc. Po przeprowadzeniu serii zajęć 

ekologicznych przedstawiłyśmy dzieciom nasz pomysł, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.  

 

Przygotowania do pokazu 

Pomysł zrodził się już w roku szkolnym 2012/2013 podczas warsztatów dla rodziców, na których 

wspólnie wykonywaliśmy stroje z gazet. Wspólnie przygotowane spódniczki i kamizelki posłużyły nam 

podczas występów z okazji „Dnia Mamy i Taty”. Gdy nadszedł nowy rok szkolny wzięliśmy się do pracy. 

Podczas zebrania z rodzicami ustaliliśmy z czego mają być wykonane stroje oraz zastanawialiśmy się 

wspólnie nad pomysłami ich wykonania. Ważnym elementem tego zadania było to, że każdy rodzic miał 
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wykonać strój razem z dzieckiem. Pokaz miał się odbyć podczas pikniku rodzinnego w ogrodzie 

przedszkolnym. 

 

Pokaz Mody Ekologicznej 

W dniu pokazu wszyscy byliśmy bardzo 

podekscytowani. Atmosfera udzieliła się szczególnie 

dzieciom, które były nie tylko projektantami swoich 

strojów, ale również modelami „Pokazu Mody 

Ekologicznej”. Rano przygotowaliśmy w ogrodzie 

przedszkolnym mini wybieg oraz ćwiczyliśmy sposób 

chodzenia po nim. 

Stroje wykonane przez dzieci i rodziców zachwyciły 

wszystkich. Nikt z nas nie sądził, że można wykonać 

tak ciekawe stroje z niekonwencjonalnych materiałów. Na pokazie mody mieliśmy okazję zobaczyć 

stroje rycerzy, księżniczek, motylków, jak również garnitury z worków na śmieci, sukienkę  

z  szarego papieru oraz gazet. Ciekawym dodatkiem stroju okazały się niezwykle oryginalne nakrycia 

głowy, biżuteria oraz buty z surowców wtórnych. Do 

prowadzenia tego pokazu poprosiłyśmy jednego  

z rodziców - tatę Jasia M., który niezwykle 

humorystycznie i ciekawie prezentował każdy strój, 

dzięki czemu dzieci czuły się wyróżnione i dumne ze 

swojej kreacji. Ubiory zachwyciły nie tylko nas, ale 

również publiczność - każdy model otrzymał gromkie 

brawa.  

Wykonanie ekologicznych strojów okazało się bardzo 

ciekawym sposobem na wspólne, twórcze spędzenie czasu rodziców z dziećmi. Ponadto, taka zabawa 

nie wymaga kupowania specjalnych, kosztownych przyborów plastycznych.  

Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić też innych rodziców do tej formy zabawy z dziećmi - zabawy 

kreatywnej, niedrogiej i kształtującej postawę proekologiczną. 

 Projektantom i uczestnikom „Pokazu Mody Ekologicznej” dziękujemy i gratulujemy! 
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