
,,Zakamarek - ekotriki na kąciki"
ogólnopolski projekt edukacyjny 

 

ZADANIA 



KĄCIK

BADAWCZY

,,Barometr z
szyszek" - spróbuj

przewidzieć
pogodę

,,Deszczomierz z
plastikowej butelki"

- sprawdź ile
deszczu spadło

..Pułapka na wiatr" -
dowiedz się co ze

sobą niesie

,,Dzwonek wiatrowy" - 
czy wiesz jak

 śpiewa wiatr? ,,Rękaw z foliowej
 torebki"-

zrób swój własny 
wskaźnik 

kierunku wiatru

,,Potrząśnij drzewem"-
zaskoczy Cię kto

mieszka wśród gałęzi



KĄCIK

BADAWCZY

,,Czym oddycham?"-
zbadaj jakość

powietrza w różnych
miejscach

,,Filtr do wody na 
trzy sposoby"-

poznaj metody 
oczyszczania 

,,Wulkan z cytryny"-
czy cytryna

wybucha ze złości

,,Ogródek śmieci"
sprawdź czy 

wszystkie odpady
ulegają rozkładowi

,,Co zabija
bakterie?"-

eksperyment z 
wykorzystaniem

słoików i produktów
spożywczych

,,Czego potrzebuje roślina
by żyć?- eksperymenty 

z wodą, światłem 
temperaturą i nawozem



KĄCIK

PRZYRODNICZY

,,W obronie
najmniejszych"-

wykonaj domek dla
owadów

,,Bomba nasienna"-
wyhoduj kwiaty

dla pszczół
,,Pomóż ptakom w
budowie gniazd"-
zbierz materiały i i
zostaw w łatwo 

dostępnych
miejscach

,,Przetrwać zimę"-
karmnik z surowców
wtórnych lub darów

lasu
,,Kropla ratująca

życie" -
stwórz poidełko dla

owadów/ptaków

,,Drzewny hotel"-
przekonaj się czy ktoś

go odwiedzi



KĄCIK

PRZYRODNICZY

,,Urządzamy
ogródek"-

sadzenie ziół,
kwiatów, sianie

warzyw
 

,,Uczestnictwo
w akcji na rzecz

fauny/flory"
 

,,Las blisko nas"-
w słoiku

 

,,Lornetki i lupy"-
tropem zwierząt,
szukanie śladów ,,Aromaterapia"-

suszenie ziół 
i tworzenie 

zapachowych
woreczków

,,Sposoby na 
oszczędzanie 

wody"-
ulotka



KĄCIK

TEATRALNO -

MUZYCZNY
 ,,Nie tylko do zupy"-

kukiełki z
drewnianych 

łyżek

,,Wesołe skarpetki"-
pacynki ze
skarpetek

 i rękawiczek
,,Zwariowane

patyki"- 
postacie z patyków,
sznurka, muliny itp.

,,,Eko-kreacje"-
pokaz mody
ekologicznej

,,Czy można 
ożywić śmieci?" -

marionetki z surowców
wtórnych

,,Scena z kartonu"-
stwórz teatr 

cieni



KĄCIK

TEATRALNO -

MUZYCZNY
 ,,Wszyscy kochamy

święta"-
organizacja koncertu 

kolęd/pastorałek

,,Instrumenty z 
odzysku"-

gramy na śmieciach
,,Jestem twórcą 

i aktorem"-
sztuka teatralna 

wg pomysłu dzieci,
wykorzystjaj zasoby

kącika

,,,Handmade"-
postacie teatralne 

na paluszek
,,Jaka to melodia"-
konkurs dla dzieci

inspirowany
teleturniejem

,,Zabawa sztuką''-
żywe obrazy



EKOLOGICZNY

KĄCIK 

PLASTYCZNY

 ,,Torba z materiału"-
prezent dla rodziny
np. pisaki, markery,

farby do tkanin

,,Domek ogrodowej
 

wróżki" - 
np. dynia,
bakłażan

,,Kącik segregacji"-
kartonowe

pojemniki na 
odpady

,,Postać ekologa"-
mandala

np.kamienie, liście, 
szyszki, jarzębina

,,Akwarium w słoiku"-
mp. żwirek, muszelki,

patyki, sól
akwarystyczna

,,W krainie lodu"-
lodowe witraże

np. sznurek, 
nasiona, szyszki

żołędzie itp.



EKOLOGICZNY

KĄCIK 

PLASTYCZNY

 
,,Sztuka ludowa" - 

na plastrach drewna 
utrwalona"

,,Malujemy
muzykę"- 

do utworów
polskich

kompozytorów
 

,,Ubrania z
przeszłości"-

moda różnych epok
jako impuls do 

stworzenia własnych 
projektów

 

,,Gotujemy 
zupę" - 

zabawa w kucharza
,,potrawa" z 

roślin
 

,,Impresjoniści
malarze przyrody"-

obrazy inspirowane 
dziełami sztuki

,,Pędzel z natury"-
wykonaj własne

przybory z 
patyków, sznurka 

i roślin
 



EKOLOGICZNY

KĄCIK

PLASTYCZNY

 ,,Upcykling"-
doniczki z puszek,

plastikowych
butelek,

dyni, arbuza

,,Cudaki"-
ludziki z

warzyw/owoców/
kasztanów czy

żołędzi
 

 
,,Łapacz snów"-

dwa patyki,
sznurek,

piórka, szyszki itp.
 

,,Jesienne prace"-
stworki, portrety,
bukiety, zwierzęta

z liści
,,Zachowując

tradycję"-
pisanki, palmy,

plecionki
 

,,Ekologiczna choinka,
ozdoby 

świąteczne"



KĄCIK 

KONSTRUKCYJNY

 

,,Zuzia, lalka
nieduża'-

warsztaty krawieckie,
lalka ze szmatek

,,Białe święta"-
bałwanki i inne

rzeźby, wykonanie 
sztucznego śniegu

 

 
,,Wyjątkowe płatki"-

śnieżynki z
patyków,

słomek, wykałaczek
i chrupek

 

,,Architekt"-
zaprojektuj i wykonaj

szałas dla gryzoni
 

,,Spotkanie przy kawie"-
lepimy dla lalek
naczynia z gliny

 

,,Projektant"-
tworzymy z 

nakrętek



KĄCIK

ZDROWIA 

I EMOCJI

 ,,Trudne ale
potrzebne"-wiem
jak poradzić sobie
z takimi emocjami 

,,Woda i emocje"-
eksperyment,

przekonaj się czy
ludzkie emocje

mają wpływ na wodę
 

 
,,Zegar emocji"-

wykonaj go i
wykorzystaj w

codziennej pracy

,,Na dzień dobry"-
wymyślcie własne

powitanki i 
ich symbole

 

,,Hałasomierz"-
w zależności od 

aktywności ustalcie
,,dopuszczalny"
poziom hałasu

 
 

,,Bo wszyscy nas 
znają"-

ciszaki ich dom



KĄCIK

ZDROWIA 

I EMOCJI

 b) Każdemu dziecku
z grupy należy 

poświęcić
szczególną

uwagę przez pełny 
tydzień

Autorką pomysłu 
jest Carmen Ibanez

Sandin. Projekt 
realizują placówki

w całej Polsce.
Nie jest pomysłem autorskim 
ale warto zapoznać się z ideą.

 

a) Wstęp:
zajęcia tematyczne,
cechy bohatera, kto 

może nim zostać 
i w jaki sposób

 
 

,,BOHATER
TYGODNIA"

c) Bohater ma specjalne  przywileje:
- wspólnie z Rodzicami tworzy książkę Bohatera

Tygodnia, umieszcza tam rysunki, zdjęcia na wybrane 
przez siebie tematy

- ma swój kącik, umieszcza tam książkę,
ulubione zabawki itp.

- może zaprosić w dniu ustalonym z
nauczycielem swojego Rodzica, babcię itp.

którzy będa mogli opowiedzieć o 
swojej pracy, hobby, zorganizować zajęcia

związane ze swoim zawodem
i wiele innych



KĄCIK

ZDROWIA 

I EMOCJI

 
,,Sport to zdrowie"-
przeprowadzenie 

zajęć z
wykorzystaniem

ciekawych metod

,,Piramida 
żywienia"-

praca przestrzenna,
warsztaty z

dietetykiem, zaplanuj
zdrowe menu

 

 
,,Bomba

witaminowa"-
wesołe kanapki

 

,,Kuchnia świata"-
przygotowanie 

potrawy
 

,,Zamiast czekolady"-
kulki mocy

 

,,Uczestnictwo w 
akcji społecznej"

np. ,,Dzień
 Bezpiecznego 

Internetu



KĄCIK

REGIONALNY 

I PATRIOTYCZNY

,,Koza Mątewska"-
poznaj kujawską 
tradycję, wykonaj 

jedną z postaci

,,Okiem dziecka"-
makieta mojego 

miasta ,,Lampiony pamięci"-
znicze ze słoików, 
zadbaj o miejsca

pamięci nardowej
 

,,Działam lokalnie 
a w efekcie globalnie"-
uczestnictwo w akcji 
Sprzątanie Świata, 

zbiórka karmy
itp.

,,Fauna i flora
mojego regionu"-

wycieczka, obserwacja,
wykorzystanie aplikacji np. 

Pl@ntNet, BirdNET,
BirdID,

po powrocie 
wykonanie pracy plastycznej

 
,,Piękno regionu

w każdej porze roku"-
album 

fotograficzny
 



,,Zagrożone
wyginięciem"-

stworzenie mapy
dot. fauny i 
flory Polski

,,Symbol Polski
Walczącej"-

praca plastyczna
 
 

 
,,(Nie)zakazane 

piosenki"-
osłuchanie, 

nauka całego badź
fragmentu tekstu

 

,,Dzień Praw
Dziecka"-

przybliżenie 
sylwetki Janusza

Korczaka
 

,,Co wiem o Polsce?"-
wykonanie lapbooka

 

,,Dobre  bo polskie"-
wykonanie tradycyjnej 
potrawy wyłącznie z 

polskich 
produktów

KĄCIK

REGIONALNY 

I PATRIOTYCZNY



,,Bajka ekologiczna''-
wymyśl bajkę, 

wiersz, opowiadanie
i stwórz ilustracje

,,Zabawy z literami"-
np. odtwórz na 

mące, kaszy, piasku
pismo sumeryjskie

 
 

 
,,Narzędzia 

pisarskie dawniej i
dziś"-

zapoznanie, zabawy
z piórem i tuszem

 

,,Zrób własny papier"-
papier czerpany

 

,,W bibliotece"-
warsztaty czytelnicze

KĄCIK

CZYTELNICZY

,,Bajkowa 
gra 

planszowa"
wg pomysłu 

dzieci



,,Zbiory 
i sekwencje"

z darami natury

,,Zakodowany 
obrazek"-

kodowanie na
macie

 
 

 
,,Skarb piratów"-

zabawa badawcza
z wodą, piaskiem

i kamieniami
 

"Pomoc 
dydaktyczna"-

kostka
matematyczna

 

,,Świat z figur
geometrycznych"-

układanka
 

KĄCIK 

MATEMATYCZNY

,,W krainie 
matematyki"-

wymyśl opowieść i
stwórz liczmany



,,Zabawa w
archeologa"-
wykopaliska, 

tworzenie
skamielin

,,Pieczemy 
ciasto"-

wyrabianie,
wałkowanie

 
 

 
,,Zaśmiecony

ocean''-
zabawa z wodą,

wyławianie śmieci
i segregacja do
odpowiednich

misek
 

,,Zapachowe
słoiczki"-

rozwijaj zmysł 
powonienia

 

,,Ścieżka sensoryczna
inspirowana przyrodą"

 

KĄCIK

SENSORYCZNY

,,Priopercepcja"-
domowa masa 

plastyczna, 
gniotek, stempelki

itp.
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