
                                     Konspekt zajęć dla klasy 0

Temat: ,,Obrońcy przyrody" -zagadki o tematyce przyrodniczej, podsumowanie
wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej.

Cele ogólne:
rozwijanie koncentracji uwagi
wykazanie się przez dziecko wiadomościami z zakresu przyrody
wdrażanie dzieci do liczenia liczebnikami
wzbogacanie słownika dzieci

Cele operacyjne:
dziecko wie jak chronić przyrodę
zna rośliny chronione
potrafi liczyć
umie współdziałać w zespole
umie dokonać oceny zdarzeń
potrafi rozwiązać zagadki: werbalne, graficzne
umie podać nazwę owoców, drzew, zwierząt
umie czytać proste zdania
rozumie czytany tekst

Pomoce: klocki, tacki, zwierząt, koszyczki, podpisy, emblematy kwiatów, rebusy
obrazkowe, ilustracje drzew, obrazki-lizaki z cyframi, rozsypanka obrazkowa-
ptaki, ilustracje przedstawiające sytuacje dewastacji przyrody.

Przebieg:
Dzieci podzielone są na zespoły. Każdy zespół wybiera ,,kapitana'' i osobę do
liczenia punktów.

Zadanie dla wszystkich zespołów.
Oceń czy w tekście podana jest dobra czy zła rada.
Zespół 1
,,Gałęzi nie daj łamać
i wszystkim tłumacz, że
 ognisko nigdy samo w lesie



nie może palić się."
Zespół 2
,,Odpocznij po spacerze
herbaty wypij łyk
ze smakiem zjedz kanapkę

a śmieci zakop w mig."

Zespół 3
,,Chcesz w lesie zjeść coś- proszę
Lecz dbaj pieczałowicie
by po posiłkach wszelkich
zabrać ze sobą puszki, serwetki i butelki”.

Zespół 4
,,Podziwiaj przyrodę!
Szanuj przyrodę!
Omijaj w lesie
sadzonki młode”.

2.Wybierz prawidłową odpowiedź podnosząc lizak z numerem odpowiedzi.
1 klocek za dobra odpowiedź

Kiedy zobaczymy muchomora to:
a) niszczymy go
b) omijamy go i zbieramy inne grzyby
c) zabieramy go do koszyka razem z innymi grzybami

Dzięcioła cenię za to, że:
     a) jest ładnym ptakiem
     b) głośno stuka dziobem
     c) zjada szkodniki

Drzewa sadzimy:
a) gałązkami w kierunku ziemi
b) korzeniami w dół
c) należy wykopać dołek, włożyć korzenie drzewa, zasypać ziemią

3.,,Dziwne zwierzęta”-  jakie zwierzęta ukryły się  na obrazkach



Kapitan losuje obrazek. Dzieci muszą odpowiedzieć jakie zwierzęta ukryły się na
obrazkach. Na obrazkach znajduje się  zwierzę połączone z różnych części.

4.Ocena postępowania-wszystkie zespoły za złe zachowanie zaznaczcie
wrzuceniem klocka do koszyka. Nauczycielka mówi tekst.

Był las proszę was
a do tego lasu dla zabicia czasu
przyszło kilku młodzieńców

1)Jeden- wyrzeźbił nożem nazwisko na korze drzewa
2)Inny- gdy tylko przybył skopał niewinne grzyby
3)Trzeci-wesołość wzniecił bo porozrzucał śmieci
4)Ten rudy- wrzeszczał jak goryl
5)Wysoki z kijem w dłoni wiewiórkę zaczął gonić
6)A taki gruby- tak się rozgniewał, że stłukł butelką drzewa
7) A pozostali dla rozrywki gałęzie łamali

A las proszę was westchnął żałośnie i rzekł :
,,Ja przecież dla was rosnę”
Ale nie wiem czy coś z was jeszcze dobrego wyrośnie

5.Czy znasz drzewa i ich owoce?

Nauczycielka mówi: wymień drzewo rosnące w parku.
Wymień drzewo rosnące w lesie.
Wymień drzewo rosnące w sadzie.

Rozpoznaj z jakiego drzewa są te owoce (sylweta drzewa, owoc)

6.Podaj prawidłową odpowiedź przez podniesienie lizaka z odpowiednią cyfrą.

Kwiatem chronionym jest:
1.róża
2.tulipan
3.przebiśnieg

Rośliny chronione wolno:
1.zrywać



2.nie wolno zrywać
3.nie wiem

Drzewa, owoce  kwitną:
1.jesienią
2.latem
3.wiosną

Jaki kolor maj ą kwiaty krokusa:
1.fioletowy, żółty, biały
2.czerwony, różowy, pomarańczowy
3.czarny, brązowy

7. Puzzle ptasie.
Układanie przez dzieci elementów postaci ptaków. Czy wasz ptak odlatuje do
ciepłych krajów.

8.Co szkodzi przyrodzie?
 Wybierzcie takie sytuacje i przekreślanie mazakiem.
Dzieci podchodzą do ilustracji i podkreślają swój wybór:

a) samochód myty w rzece
b) śmieci obok kosza
c) ognisko w lesie
d) chłopiec łamiący gałęzie
e) zdeptany trawnik
f) chłopiec wycina litery na drzewie

Zakończenie
Grupy podliczają swoje punkty.
Wręczenie emblematów ,,Obrońca przyrody’’.


