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Wychowanie Przedszkolne to czas wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci
od trzeciego rokużycia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Podstawa programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych to dokument, w którym określone są podstawowe
zadania przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) tj.opieka,
wychowanie i uczenie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzenie warunków
umożliwiających dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej". „Celem wychowania
przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ześrodowiskiem
społeczno-kulturowym i przyrodniczym”.Dziecko nabywa różne umiejętności poprzez
działanie ukierunkowane przez nauczyciela, poprzez dokonywanie wyborów i przeżywanie
pozytywnych efektów własnych działań.

Jestem nauczycielką pracującą w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w
dość dużej wsi w Wielkopolsce. Praca w oddziale wiąże się z coroczną zmianą zespołu dzieci.
Niestety tylko niewielka liczba dzieci wcześniej uczęszczała do przedszkola. Na przełomie
ostatnich kilku lat jest to około 12- 27% dzieci(obserwacje własne autorki). Chciałabym
przedstawić scenariusze moich zajęć, w których tworzę dzieciom okazje do poznawania
środowiska przyrodniczego. Staram się w miarę możliwości dawać dzieciom okazje do
rozwijania zainteresowań oraz doskonalenia swoich umiejętności poprzez obserwowanie,
eksperymentowanie, odkrywanie.

„Co nam daje wieś?”

Grupa: sześciolatki
Temat kompleksowy:Jesienne zbiory z sadów, ogrodów i pól.
Cel główny:

� poznanie cyklu przetwórczego zbóż i buraków cukrowych
� wykorzystywanie nabytych wiadomości i umiejętności podczas podejmowania zadań

proponowanych przez nauczyciela
Cele szczegółowe:
Dziecko:

� rozpozna i określi środowiska przyrodnicze: pole, ogród, sad
� przyporządkuje rośliny do określonegośrodowiska
� rozpozna i nazwie przetwory owocowe, warzywne i zbożowe
� rozwiąże problem- jak powstały przetwory zbożowe
� sklasyfikuje produkty i przetwory rolne
� stworzy zbiory według jednej kategorii

Metody:
� słowne: rozmowa, pogadanka
� czynne: bezpośrednich doświadczeń
� oglądowe: pokaz, obserwacja

Formy pracy:
� zbiorowe
� indywidualne



Lp. Czynności dzieci
i nauczyciela

Rozwijane sprawności
I umiej ętności

Środki
dydaktyczne

1. „Obejrzyjmy to razem”-
dzieci oglądają ilustracje i
„odczytują” podpisy do
obrazków.

Dzieci potrafią:
-nazwać przedstawione na
ilustracjach miejsca
-rozpoznać rośliny występujące w
danym miejscu
-dopasować podpis do obrazka

Ilustracje
przedstawiające
sad, pole, ogród
warzywny;
podpisy do
czytania
globalnego: pole,
sad, ogród

2. Zabawa dydaktyczna: „Co
to jest i skąd to się
wzięło?”- nauczycielka
pokazuje zgromadzone
przetwory. Dzieci
oglądają, dotykają i
nazywają poszczególne
produkty spożywcze.

-rozpoznać i nazwać przetwory
zbożowe, warzywne i owocowe
-odgadnąć, co z czego zostało
zrobione

Zgromadzone
przetwory: mąka
pszenna,
ziemniaczana,
kasza, oliwa,
cukier, płatki
kukurydziane,
owsiane, kisiel,
ilustracje
przetworów
owocowych i
warzywnych

3. Zabawa badawcza: „Jak
powstaje mąka, jak kaszka
a jak płatki owsiane?”-
dzieci podchodzą w
grupach do stolików,
samodzielnie próbują
wykorzystać młynek,
młotek i ziarno zbóż,
gromadzą doświadczenia

-nazwać zgromadzone zboża: żyto,
owies, pszenica
-zemleć żyto i pszenicę na kaszę, na
mąkę
-dojść do wniosku,że od czasu
mielenia zależy jaki przetwór
otrzymamy
-rozgnieść ziarno owsa młotkiem
-rozpoznać płatki owsiane

napęczniały owies
w miseczkach,
ziarna pszenicy,
żyta, owsa, młynek
ręczny, młotek,
deseczka

4. Zabawa naśladowcza
„Jesteśmy burakami
cukrowymi”- nauczycielka
zaprasza dzieci do zabawy
podczas jej opowieści,
dzieci naśladują czynności
i sytuacje przestawione w
opowiadaniu

-wczuć się w przeżywaną sytuację i
wyrazić ją ruchem, gestem:
zachowywać się, jak jeden z
buraków
-wymyślić, co można robić w
danym miejscu i czasie
- zrozumieć i zapamiętać sposób
przetwarzania buraków cukrowych

Ilustracje
kolejnych miejsc
związanych z
cyklem
przetwórczym
buraków
cukrowych

5. Praca w zespołach-
Loteryjka obrazkowa „Co
nam daje wieś?”
Po skończeniu zadania
zespół zgłasza ukończenie
pracy.

-rozpoznać przetwory przedstawione
na małych kartonikach
-stworzyć zbiory wokół jednej
kategorii
-dopasować kartoniki do ilustracji
przedstawiającej miejsce
pochodzenia rośliny-produktu

Ilustracje: ogrodu
warzywnego, sadu,
pola.
Kartoniki z
przetworami

6. Praca dodatkowa: dla
chętnych „Co nam daje las
a co zwierzęta z
podwórka?”

-dopasować kartoniki z produktami
pochodzenia zwierzęcego z
ilustracją podwórza
-dopasować kartoniki przestawiające
przetwory drzewne i owoce lasu z
ilustracją lasu

Ilustracje lasu oraz
podwórza
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