
Grażyna Nawrocka

„Poznajemy park miejski” – scenariusz wycieczki z dziećmi sześcioletnimi do parku

Cele dydaktyczne: - rozróżnianie trzech typów lasu: las iglasty, las liściasty i las mieszany,
- poznanie przez dzieci trzech podstawowych warstw roślinności w parku (lesie):
a) warstwa najwyższa - tworzą ją drzewa,
b) warstwaśrednia – tworzą ją krzewy i młode drzewka,
c) warstwa najniższa – czyli runo leśne, paprocie, trawy, grzyby, mchy,
- rozpoznawanie i właściwe nazywanie drzew ( kasztanowiec, dąb, brzoza, sosna) oraz
owadów, ptaków i ssaków (motyl, biedronka, chrząszcz, jeż, ropucha, dzięcioł, sowa,
wiewiórka),
- zrozumienie przez dzieci,że wszystkie organizmy w parku (lesie) są ściśle związane ze
sobą, a także z glebą, która tworzy się głównie z rozkładających się obumarłych
organizmów roślinnych i zwierzęcych, tworzących tzw.ściółkę leśną,
- przypomnienie dzieciom o zakazie zrywania jakichkolwiek grzybów i innych
nieznanych owoców leśnych a także brania ich do ust i jedzenia,
- zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody,
- ukazanie dzieciom książki (ilustrowanego albumu, atlasu) jako podstawowegoźródła
wiedzy, wiadomości czy informacji.

Pomoce :
• „Drzewa liściaste i iglaste” – przewodnik kieszonkowy
• „Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce”
• „Co pełza i hasa po polach i lasach” Lech Konopiński
• „Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym” E. i J.Frątczakowie
• torby papierowe (ekologiczne) na zbiory przyrodnicze
• duża lupa do obserwacji

Przebieg wycieczki:
1. Przed wyjściem , nauczycielka rozmawia z dziećmi o planowanej wycieczce;

zapoznaje dzieci z miejscem wycieczki i głównym celem, czyli poznaniem parku
miejskiego, gdzie rosną rośliny, żyją zwierzęta, owady i ptaki.

2. Nauczycielka zapoznaje dzieci z kolorowymi ilustracjami grzybów nie jadalnych
oraz o bezwzględnym zakazie ich zrywania i brania do ust, gdyż stanowić to może
zagrożenieżycia dziecka. Przypomina również dzieciom podstawowe zasady
bezpieczeństwa i ruchu drogowego podczas wyjść ze szkoły.

3. Zapoznaje dzieci z książkami, które weźmie na wycieczkę do parku ( przewodnik
roślin i zwierząt, przewodnik drzew liściastych i iglastych). Podkreśla znaczenie
książek, dzięki którym mogą zdobyć potrzebne informacje i wiadomości potrzebne
do rozpoznania rośliny lub zwierzęcia.

4. Po wejściu do parku nauczycielka omawia z dziećmi jakie drzewa i krzewy mogą
rosnąć w tym parku , pokazuje dzieciom ilustracje w albumie i prosi , aby w trakcie
spaceru dzieci uważnie przyglądały się spotykanym roślinom i próbowały odgadnąć
ich nazwę.

5. Dzieci omawiają napotkane charakterystyczne drzewa, opisują jego wygląd, jego
korę (faktura i kolor), liście. Obserwują te owady i zwierzęta, które udało się spotkać
podczas spaceru. Nauczycielka uzupełnia informację z kolorowych książek;

- podkreśla powiązanie wszystkich roślin i zwierząt ze sobą, znaczenie parku dla
człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu i potrzebę ochrony przyrody,
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- obserwacje za pomocą lupy części roślinnych,
- dzieci odpowiadają na postawione pytania:

Co znajduje się w parku?
Jakie występują w nim rośliny?
Jakie drzewa rosną w parku?
Jakie krzewy rosną w parku?
Jakie jeszcze inne rośliny rosną w parku?
Jaki typ drzew rośnie w parku?
Jakie zwierzęta i owadyżyją w parku?

6. Dzieci zbierają w parku kawałki kory, liście, szyszki i inne okazy przyrodnicze
do kącika przyrody i wracają spacerkiem do szkoły .

7. Po powrocie – wymiana myśli, dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami
własnymi.

Poniżej przegląd graficznych pomocy:

Ilustracje grzybów trujących

MUCHOMOR CZERWONY

MUCHOMOR PLAMISTY

MUCHOMOR CZERWONAWY
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Las iglasty

Las liściasty
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Las mieszany
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Warstwa najwyższa

Warstwa średnia

Warstwa najniższa

P T A K I
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SÓJKA

SROKA

KAWKA
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OWADOŻERNE

RYJÓWKA

KRET

JEŻ


