Tymbark, 06.02.2015

Trwa VII edycja akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury” –
największego w Polsce programu edukacyjnego dla przedszkoli
Pod koniec października zeszłego roku wystartowała VII edycja akcji „Kubusiowi Przyjaciele
Natury”. Jest to największy program edukacyjny skierowany do przedszkoli, którego celem
jest popularyzacja tematyki ekologicznej wśród najmłodszych, wzrost świadomości dzieci
w kwestii ochrony przyrody oraz kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych
przedszkolaków. W ciągu 7 lat trwania programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” wzięło
w nim udział aż 2 miliony dzieci, a nauczyciele przedszkoli przeprowadzili
w jego ramach aż 100 tysięcy zajęć. Istotny jest także fakt, że akcja swoim zasięgiem
obejmuje około 60% polskich przedszkoli. Tegoroczna edycja akcji potrwa do końca
czerwca.
Czym jest program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”?
W VII edycja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” bierze udział pół
miliona dzieci z 6000 przedszkoli w całej Polsce. Akcja, organizowana przez markę Kubuś,
rozpoczęła się 22 października wyjątkowym Dniem Przyjaciół Ziemi. Niedługo później
wszystkie przedszkola, które zgłosiły swój udział do akcji otrzymały bezpłatnie zestaw
materiałów edukacyjnych. Na ich podstawie w przedszkolach prowadzone są zajęcia. W ich
trakcie nauczyciele przedszkoli przekazują dzieciom wiedzę na temat ochrony przyrody
i ekologii. Materiały edukacyjne zostały przygotowane w taki sposób, aby poza poznawaniem
tematyki ekologicznej dzieci mogły również rozwijać umiejętność kreatywnego myślenia,
a także stawać się bardziej samodzielne.
Przekazany przedszkolom zestaw materiałów edukacyjnych zawierał:






folder dla nauczyciela
płytę CD (ze specjalnie przygotowanymi piosenkami i rymowankami)
plakat
kolorowe książeczki dla dzieci
certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

W ramach zajęć nauczyciele obowiązkowo realizują z przedszkolakami cztery scenariusze
lekcji znajdującej się w materiałach edukacyjnych – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Dzień
Marchewki”, „Owoce, Warzywa i Soki” oraz „Recykling”. Dzieci edukowane są także
w zakresie prawidłowego odżywiania. Najmłodsi dowiadują się m.in., dlaczego codzienne
spożywanie 5 porcji warzyw, owoców lub soku oraz drugiego śniadania jest tak ważne dla ich
rozwoju. Po zrealizowaniu całości programu placówki biorące udział w akcji otrzymują

certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”. Tytuł ten jest przyznawany
na okres 1 roku.
Więcej informacji o programie, jego regulamin oraz materiały edukacyjne w wersji cyfrowej
do bezpłatnego pobrania, można znaleźć na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl.
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Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany jest przez markę Kubuś (firma Tymbark). Jego celem jest
zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Każde przedszkole, które zgłosiło się do akcji otrzymało
bezpłatne materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzaniu zajęć. Po zrealizowaniu programu przedszkole
nabywa na rok prawo posługiwania się Certyfikatem „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

