Edycja 2018/2019

Materiały
edukacyjne
dla nauczycieli przedszkoli

Scenariusz nr 1

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET TE NAJMNIEJSZE
CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:

POTRZEBNE MATERIAŁY:

• co to jest natura

• karta pracy dla dzieci nr 1 – do skopiowania po jednej
sztuce dla małego uczestnika

• jak zostać „Kubusiowym Przyjacielem Natury”
• jak dbać o rośliny (zastosowana metoda
dydaktyczna: programowanie)
• jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie, nawet
te najmniejsze

• karta pracy dla dzieci nr 2 – do skopiowania po jednej
sztuce dla małego uczestnika
• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1:
List od Kubusia (str. 24)
• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2: Inspiracje (str. 25)
• kredki, stempel Kubusia, nożyczki, farbki plakatowe
do odcisków palców (opcjonalnie)

Przebieg zajęć:
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• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury”
– po jednej sztuce dla dziecka

WPROWADZENIE (POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 1: LIST OD KUBUSIA)
Prowadzący wprowadza dzieci w tematykę zajęć, czytając list od Kubusia (pomoc dydaktyczna nr 1). Zanim
zacznie czytać, mówi, że ma dla dzieci niespodziankę. Wyobraźcie sobie, że przyszedł do nas list od Kubusia
z zaproszeniem do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Chcecie posłuchać, co Kubuś do nas napisał?
Prowadzący czyta list.
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CO TO JEST NATURA? (ZADANIE PLASTYCZNE – POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1)
Prowadzący prosi, aby dzieci usiadły przy stolikach. Rozdaje dzieciom kartę pracy nr 1. Zadaniem dzieci jest
dorysowanie elementów natury do jałowego krajobrazu.
Wyjaśniając instrukcję, prowadzący nawiązuje do treści listu od Kubusia. Mówi o tym, że natura jest wszystkim, co nas otacza. Składają się na nią lasy, łąki, góry, rzeki, zwierzęta, rośliny, powietrze i oczywiście ludzie.
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DBAJ O NATURĘ (WSTĘP DO PROGRAMU „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”)
Prowadzący wspomina o tym, że o naturę należy dbać, ponieważ dzięki niej możemy żyć. Aby wyglądała ona
tak, jak na wykonanych rysunkach, Kubuś postanowił przekazać nam kilka rad. Dlatego stworzył specjalny
program – czyli zestaw wskazówek, które krok po kroku przedstawią nam, co mamy robić, aby stać się
Przyjaciółmi Natury.
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DBAJ O ROŚLINY (KALAMBURY – ZABAWA RUCHOWA)
Prowadzący mówi, że pierwszą wskazówką, którą Kubuś chce przekazać dzieciom, jest: Dbaj o rośliny.
Następnie pyta, co to znaczy według dzieci. Dzieci odpowiadają, pokazując swoją interpretację. Zanim jednak pokażą swoją odpowiedź – szepczą ją prowadzącemu na ucho tak, aby w razie potrzeby mógł pomóc.
Pokazują tylko ochotnicy łącznie z prowadzącym. Reszta dzieci stara się odgadnąć. Mogą pojawić się takie
kwestie jak: podlewanie roślin, niedeptanie trawników, sadzenie drzew, przesadzanie kwiatków, niezrywanie
rzadkich okazów roślin.
Następnie prowadzący zwraca uwagę na to, że dla każdego z dzieci „Dbanie o rośliny” znaczyło coś innego.
Podsumowuje, że aby dobrze kogoś zrozumieć, potrzebujemy bardziej dokładnych instrukcji.
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PODLEWANIE ROŚLIN (ZABAWA RUC

OWA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA)

Następnie prowadzący proponuje zabawę w roboty i podlewanie roślin. Dzieli dzieci na pary i przekazuje
instrukcję:
INS R KC A: Pobawimy się teraz w podlewanie roślin. Podzielimy się tak, że ja będę Wam dokładnie
mówić, co macie robić, a Wy będziecie wykonywać dokładnie te czynności (i nic ponadto), o których
Wam powiem. otowi do działania? Prowadzący wskazuje dzieciom pierwszą czynność – „Podlejcie roślinę”.
Dzieci „podlewają”, ale w tym momencie zabawa się nie ko czy. Prowadzący zwraca ich uwagę, na to, że
jak mogły podlać roślinę, skoro nie mają konewki, a w konewce nie ma wody. Mówi dalej, że w takim razie
potrzebujemy jeszcze bardziej dokładnych polece . łumaczy też, że każda z czynności, które wykonujemy
codziennie, składa się z mniejszych czynności. Na przykład mycie zębów czy wiązanie buta. Dlatego, żeby dzieci
podlały roślinę, trzeba dokładnie zaplanować każdy ruch. Prowadzący tym razem podaje pełną instrukcję.
Przyk adowa instrukcja podlewania roślin:
1. Znajdź konewkę (lub butelkę) na wodę.
2. Nalej do niej zimnej wody z kranu.
3. Podejdź do rośliny np. kwiatka.
4. Przechyl konewkę i nalej troszkę wody.
5. Wyprostuj konewkę.
6. dstaw konewkę.
7. Powtarzaj co drugi dzie .
dy wszystkie rośliny zostaną już „podlane”, można zamienić się rolami lub podzielić dzieci na pary i rozłożyć
na sekwencję ruchów inną czynność związaną z dbaniem o rośliny, na przykład sadzenie drzewa.
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DBAJ O ZWIERZĘTA

(ZADANIE PLASTYCZNE – POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 2)

Prowadzący prosi dzieci, aby usiadły przy stolikach, ponieważ ma im do przekazania kolejną wskazówkę
od Kubusia: Dbaj o zwierzęta.
Prowadzący rozpoczyna dyskusję i pyta dzieci, dlaczego uważają, że należy dbać o zwierzęta. Słucha odpowiedzi dzieci, podchwytuje, rozwija. Na ko cu podsumowuje mówiąc, że zwierzęta, pełnią bardzo ważną
rolę i są niezwykle pożyteczne dla człowieka. Dostarczają pożywienie, pomagają w pracy oraz przyczyniają
się do dobrego funkcjonowania całej przyrody.
Następnie prowadzący wręcza dzieciom kartę pracy nr 2 i tłumaczy instrukcję. Na karcie widoczne są odciski
palców – jeśli jest taka możliwość dobrze, aby dzieci dodatkowo same odbijały swoje odciski w pozostawionym miejscu na karcie pracy. Wystarczą do tego farby plakatowe. Zadaniem dzieci jest dorysowanie do
nich takich elementów, aby powstały zwierzątka. Prowadzący zachęca dzieci, aby wymyśliły jak najwięcej
zwierzątek. eśli dzieciom brakuje pomysłów prowadzący prosi dzieci, aby popatrzyły na przykładowe
zwierzaki zrobione z odcisków palców pomoc dydaktyczna nr 2. Ważne, aby stało się to po pierwszej
fazie pracy dzieci, a nie przed, po to, by nie zabijać w dzieciach ich własnych pomysłów.
W trakcie pracy prowadzący mówi, że każde zwierzę ma swoją rolę i podaje za przykład pszczołę, bez
której życie na ziemi nie byłoby możliwe (patrz materiały dla nauczycieli). Następnie prowadzący prosi
dzieci, aby opowiedziały o zwierzątkach, które stworzyły. Wspólnie omawiają rolę każdego ze zwierząt.
Na koniec prowadzący mówi o tym, że nawet najmniejsze zwierzaki należy szanować, nie można ich brać
do rąk, ani męczyć.
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ZA O CZENIE
Na zako czenie prowadzący rozdaje dzieciom Kartę Sprawności „Kubusiowego
Przyjaciela Natury”. Dzieci zaginają ją do formatu A5. Informuje, że czeka ich
jeszcze specjalne zadanie w domu i tłumaczy, na czym będzie ono polegało.
Wyjaśnia także, że za każde zadanie dzieci będą zdobywać i zbierać specjalne
odznaki stemple od Kubusia.

www.przyjacielenatury.pl
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Scenariusz nr 1

POMOC DYDA TYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 1

LIST UBUSIA

Cześć Dzieciaki!
Wiecie, co to jest natura?
To wszystko, co nas otacza i dzięki czemu możemy żyć! Lasy, łąki,
rzeki, jeziora, powietrze, rośliny, zwierzęta oraz oczywiście my,
ludzie. Natura nas chroni, karmi i wspiera nasz prawidłowy rozwój.
To bardzo ważna sprawa, żeby dbać o naturę.
Dlatego postanowiłem zaprosić Was i Wasze przedszkole do
niezwykłego programu edukacyjnego, który specjalnie dla Was
przygotowałem. Udział w nim, sprawi, że staniecie się prawdziwymi
Przyjaciółmi Natury.
Chciałbym, żebyście nauczyli się dbać o przyrodę. Brzmi
tajemniczo? Już zdradzam szczegóły! Na każdych zajęciach będę
przekazywał Wam tajne wskazówki i instrukcje, które dokładnie,
krok po kroku, będą wyjaśniały co robić. Specjaliści
od komputerów i robotów nazywają to programowaniem.
Ale o tym opowie Wam Wasza Pani lub Pan. Jesteście gotowi?
Pod koniec zajęć dostaniecie własną Kartę Sprawności
„Kubusiowego Przyjaciela Natury”, w której będziecie
kolekcjonować specjalne pieczątki.

Powodzenia!
Wasz Kubuś
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POMOC DYDA TYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 2

INSPIRACJE
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Scenariusz nr 1

KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1 D SK PI WANIA P

DN

SZ

C DLA DZI CKA

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET TE NAJMNIEJSZE
ZADANIE: Popatrz na obrazek. Nie sądzisz, że tu czegoś brakuje? Narysuj różne
elementy natury, co tylko przyjdzie Ci do głowy. Koniecznie też narysuj siebie, bo bez
natury my, ludzie nie moglibyśmy żyć.

www.przyjacielenatury.pl

Scenariusz nr 1

KARTA PRACY DLA DZIECI NR 2 D SK PI WANIA P

DN

SZ

C DLA DZI CKA

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET TE NAJMNIEJSZE
ZADANIE: Dorysuj takie elementy do odcisków palców, aby powstały z nich zwierzątka.
Na pustej części strony zrób własne odciski palców.
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