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Tytuł zajęć:
Uczymy się, jak chronić przyrodę

Cele:
kształtowanie postawy ekologicznej, uczenie właściwego segregowania śmieci,
zwrócenie uwagi na konsekwencje właściwej postawy proekologicznej, kształtowanie
postaw proekologicznych poprzez zabawy, opowiadania, prace plastyczne, tworzenie
kodeksu obrońcy przyrody.

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. Inicjacja ciekawości poznawczej dziecka – na środku dywanu w sali nauczyciel
wysypuje różne typy śmieci i odpadów (butelkę po napoju, kartonik po mleku, słoik,
baterię, zgniecioną kartkę, starą gazetę itd.). Pyta dzieci, co robimy z tymi śmieciami.
Po krótkiej rozmowie z dziećmi i po zgłoszeniu przez nie propozycji posprzątania
dywanu w sali następuje zaprezentowanie i przygotowanie worków w odpowiednich
kolorach, do których dzieci po kolei wrzucają wszystkie śmieci, tłumacząc, dlaczego
dany śmieć musi zostać wrzucony do worka żółtego, niebieskiego, zielonego czy do
odpadów zmieszanych.
2. Nauczyciel staje przed dziećmi z różnymi workami, w których są zapakowane śmieci,
i pyta, co dalej należy zrobić ze śmieciami. Gdzie później trafiają śmieci?
3. Rysowanie i kolorowanie lub wyklejanie z plasteliny/modeliny śmieciarki. Dzielenie
się swoimi doświadczeniami podczas wykonywania pracy. Prezentacja prac dzieci.
4. Wspólne filozofowanie z dziećmi – „Co by się stało, gdyby nie było segregowania
śmieci i w ogóle nikt by nie sprzątał? Czy to wpłynie na estetykę okolicy? A jak wpłynie
na nasze zdrowie?”.
5. Oglądanie filmu z dostępnych w przedszkolu multimediów, ukazującego, co dzieje
się dalej ze śmieciami i jak są przetwarzane.
6. Burza mózgów – „Co zrobić, żeby mniej śmiecić? Jak ograniczyć ilość śmieci?”.
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Komentarz metodyczny
W uczeniu dzieci ekologii szczególnie skupiamy się na ochronie przyrody,
dbaniu o czystość, segregowaniu śmieci, umiejętnym korzystaniu z zasobów
takich jak woda i prąd. Uczymy, jakie są konsekwencje dobrego, a jakie złego
wykorzystywania przyrody. Zwracamy uwagę na edukację zdrowotną i społeczną.

