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Tytuł zajęć:
Idziemy na wycieczkę, by obserwować przyrodę

Cele:
rozwijanie ciekawości poznawczej – opisywanie sytuacji związanych z pogodą, właściwe
ubieranie się dostosowane do pogody, poznawanie przyrody wiosną i w innych porach
roku, kształtowanie poczucia odpowiedzialności dziecka za podejmowane działania –
zmiany przyrody, zauważanie elementów przyrody – podczas wyprawy w miejsca takie
jak pole, ogród, sad, park.

Metody/techniki/formy pracy:
doświadczanie świata poprzez eksperymentowanie i samodzielną aktywność dziecka,
zabawy badawcze, pogadanka, rozmowa kierowana, obserwacje i doświadczenia
przyrodnicze w połączeniu z formami typu: spacery, wycieczki, prace plastyczne
i techniczne, praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach, pogadanki, zabawy,
w tym zabawy naśladowcze i tematyczne.
Środki dydaktyczne: naturalne (otoczenie przyrodnicze, kulturowe, społeczne),
wzrokowo-słuchowe (rysunki, fotografie, ilustracje w książkach, nagrania dźwięków,
piosenek, materiały multimedialne), manipulacyjne (kartki, kredki, klocki, zabawki,
konstrukcje z różnych materiałów, kąciki zainteresowań wraz z wyposażeniem).

Opis przebiegu zajęć:
1.	Dzieci przygotowują się do wycieczki: zanim wyjdą, by obserwować przyrodę,
wyznaczają sobie zadania w zależności od miejsca, do którego idą oraz aktualnej pory
roku: „Ja będę obserwował ptaki”, „Ja będę zapamiętywać, ile po drodze zauważyłem
koszy na śmieci, ławek” itd. Dzieci mogą sobie zabrać na spacer notesiki lub karteczki
i coś do pisania, jeśli mają na to ochotę. Nauczyciel nadzoruje pomysły dzieci
i pomaga im w dobrym doborze zadania dla siebie – możliwego do wykonania, ani
zbyt ambitnego, ale też nie zbyt łatwego.
2.	Dzieci prawidłowo ubierają się na wycieczkę i prezentują się pozostałym dzieciom, że
potrafią się prawidłowo oraz samodzielnie ubrać.
3.	Podczas wycieczki dzieci obserwują przyrodę i realizują zadania, które wyznaczyły
sobie do wykonania. W razie problemów nauczyciel pomaga i udziela wsparcia.
4.	Po przyjściu do przedszkola dzieci przedstawiają swoje obserwacje pozostałym
dzieciom, które komentują wypowiedzi. Zachowują kulturę słowa i mówią po kolei.
5.	Na końcu każde dziecko otrzymuje medal lub odznakę znawcy przyrody lub
dzielnego obserwatora. Może to być zwykłe kółko z papieru, które dziecko ma sobie
samodzielnie pokolorować.
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Komentarz metodyczny
Warto postawić na samodzielność dzieci – to wydaje się trudne, bo lepiej, żeby
wszystkie dzieci robiły to samo, jednak nie rozwiniemy prawdziwej wewnętrznej
motywacji dziecka do działania i nie nauczymy go odpowiedzialności, kiedy
będziemy sami wyznaczać mu, co ma robić.

