ŚWIĘTO DRZEWA 2011
Przedszkole Samorządowe nr 95 w Krakowie
Realizacje obchodów „Święta Drzewa” rozpoczęliśmy w naszym
Przedszkolu nr 95 w Krakowie już na wiosnę, wraz z początkiem realizacji
autorskiego projektu edukacyjnego pt. „Mali przyjaciele drzew”.
Inspiracją do napisania tego projektu była osoba krakowskiej artystki
Cecylii Malik i jej akcja artystyczna „ 365 drzew” .
Projekt edukacyjny „Mali przyjaciele drzew” zakładał angażowanie
artystycznej i przyrodniczo- ekologicznej aktywności dzieci.
W ramach projektu dzieci zdobywały wiedzę na temat drzew ( ich budowy,
gatunków, roli drzew w przyrodzie, sposobów ich ochrony ) ale także drzewa
były dla nich inspiracją w działaniach artystycznych ( tworzeniu prac
plastycznych różnymi technikami, fotografii, utworów literackich ).
Podsumowanie wiosennej części projektu „ Mali przyjaciele drzew” nastąpiło
podczas Dnia Rodziny 3 czerwca, kiedy to odbyła się w naszym
przedszkolnym ogrodzie wystawa prac plastycznych dzieci powstałych
podczas realizacji projektu.
Realizację drugiej części projektu rozpoczęliśmy w połowie września wraz z
nadejściem jesieni. Podczas zajęć w terenie: w ogrodzie przedszkolnym ,w
parku, w lesie dzieci obserwowały drzewa w jesiennej szacie oraz zbierały dary
drzew: liście, nasiona, owoce. Zebrany materiał przyrodniczy posłużył nam do
wykonywania prac plastycznych różnymi technikami oraz do zabaw
matematycznych i rytmicznych.
Pierwszy tydzień października poświęciliśmy we wszystkich grupach
wiekowych na realizację tematu kompleksowego poświęconego korzyściom
jakie niesie ze sobą sadzenie drzew oraz późniejsza ich pielęgnacja i ochrona.
Działanie to miało na celu przygotowanie dzieci do wydarzenia jakim miało
być wspólne sadzenie drzew w ramach IX edycji programu edukacji
ekologicznej Klubu Gaja objętej Patronatem Ministra Środowiska i Ministra
Edukacji Narodowej oraz włączonego w Kampanię Miliarda Drzew dla Planety
pod patronatem ONZ i Międzynarodowy Rok Lasów.

„Święto Drzewa”- akcja sadzenia drzew oraz piknik ekologiczny
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Wspólna z rodzicami, przedstawicielami władz samorządowych, instytucji
kulturalnych oraz współpracujących firm, akcja sadzenia drzew została
zaplanowana jako zwieńczenie naszego projektu edukacyjnego „Mali
przyjaciele drzew”. Podczas minionych miesięcy dzieci zdobyły wiedzę nt.
drzew, nauczyły się nazywać i rozróżniać podstawowe ich gatunki , nauczyły się
prowadzić obserwacje przyrodniczą w rożnych porach roku, dowiedziały się jak
dbać o drzewa i je chronić- nadszedł czas by drzewa zasadzić.

Wspólnie z Radą Dzielnicy IX reprezentowaną przez panią Renatę Grotowską
oraz z prezesem Klubu Sportowego „Borek” panem Wojciechem Florczyk
wyznaczono odpowiedni teren do zasadzenia drzew.
Naszym sojusznikiem w tym przedsięwzięciu stały się Lasy Państwowe –
Nadleśnictwo Myślenice, które przekazało nam piękne sadzonki sosny czarnej i
dębów czerwonolistnych w doniczkach oraz nadzorowało plan i wykonanie
robót ziemnych oraz nasadzeń. W ramach współpracy ze środowiskiem
lokalnym przedstawiciele firmy Croda Poland Sp.z o.o. przygotowali teren do
nasadzeń oraz wykopali dołki pod drzewka. Zaś firma: Promotion free ,osoby
prywatne oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” sfinansowały warsztaty
artystyczne i upominki przygotowane na piknik ekologiczny, jako atrakcja dla
przedszkolaków w ramach „Święta Drzewa”.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu tak wielu osób udało nam się zasadzić
drzewa, co oprócz radości dało dzieciom poczucie osobistego zaangażowania w
działania na rzecz przyrody.
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