
TEMAT: DLACZEGO PRZYRODA JEST W NIEBEZPIECZEŃSTWIE?
PROWADZĄCE: K. POLKOWSKA, D. RYBICKA.

CELE:
Wiadomości:
Uczeń

>   zna pojęcie "odpady"
>  wymienia główne przyczyny zagrożenia środowiska w swojej miejscowości
>   dostrzega korzyści wynikające z selekcji śmieci
>  wymienia możliwości wykorzystania zużytych opakowań

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń
>   przeprowadza selekcję śmieci
>   projektuje i maluje plakat, który umieściłby na "dzikim wysypisku" śmieci.
>  planuje różne działania na rzecz ochrony środowiska

PODSTAWY:

Uczeń
>   ocenia działalność człowieka uwzględniając korzyści i straty, jakie powoduje jego

działalność
>   dostrzega konieczność ochrony środowiska
>   rozumie, że stan środowiska jest również zależny od jego postępowania
>   dostrzega piękno krajobrazu słabo przekształconego przez człowieka, rozumie i jest

zwolennikiem hasła "Przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek bez przyrody
nie".

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:
>   makieta Stawisk, samochód - zabawka, śmieci, rzutnik pisma, konewka z wodą,

suszarka do włosów, kamera i film wideo, babka drożdżowa z różnymi bakaliami,
wykałaczki, foliogramy, zeszyty ćwiczeń do przyrody kl. IV, cztery duże worki z
napisami: szkło, metal, papier, śmieci "minki" na patyczkach, "minki", plastelina,
wystawka ekologiczna, rozsypanka wyrazowa: „Dlaczego przyroda jest –w
niebezpieczeństwie ?",

METODY.
>   pogadanka, reportaż - wideo, pokaz, wycieczka, praca z zeszytem ćwiczeń,

doświadczenie.

REALIZACJA  ŚCIEŻEK  MIĘDZYPRZEDMIOTYOWYCH.
>   regionalna, ekologiczna, zdrowotna.



PRZEBIEG LEKCJI:

1.   Wprowadzenie do lekcji.      »
•    Ułożenie rozsypanki wyrazowej, która jest tematem lekcji,
•    Zapowiedź tematu i zapoznanie z celami lekcji,

2.   Część właściwa lekcji:
•    Czy człowiek ma wpływ na stan środowiska?

Doświadczenie - babka drożdżowa z bakaliami, która symbolizuje kulę ziemską i ukryte w
niej surowce (uczniowie wydobywają wykałaczkami bakalie z babki).
Wnioski.

•    Pogadanka:
-    Co to są odpady?

Skąd się biorą?
-    Co się z nimi dzieje?

•    Samodzielne rozwiązywanie testu - zeszyt ćwiczeń s. 19. -
omówienie wyników (rzutnik pisma),

•    Oglądanie reportażu wideo (miejskie wysypisko śmieci, dzikie wysypiska na
terenie gminy).

•    Jakie niebezpieczeństwa wiążą się ze śmieciami? Doświadczenie - makieta Stawisk z
wyznaczonym wysypiskiem śmieci. N: Co dzieje się ze śmieciami, gdy wieje silny wiatr?
(nauczyciel dmucha suszarką do włosów na śmieci).
N: Co dzieje się ze śmieciami, gdy pada deszcz? (nauczyciel polewa śmieci wodą z konewki).
Wnioski.

, •    Jakie działania podjęliśmy, aby polepszyć stan środowiska na terenie naszej
gminy?

-    oglądanie reportażu dotyczącego zbiórki opakowań na terenie szkoły.
•    Wykonywanie diagramu obrazującego ilość zebranych opakowań, omówienie

stopnia poprawności - rzutnik pisma.

3.   Podsumowanie:
•    Czy wszystkie śmieci z waszych domów i szkoły muszą trafić na wysypisko?
•    Czy możecie wpłynąć na zmniejszenie ilości tych śmieci?
•    Co możecie zrobić?

Ćwiczenia ruchowe - segregowanie śmieci. Praca
samodzielna - uzupełnianie tekstu z lukami.

4.   Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.
•    Dla wszystkich:   l. Wykonaj plakat, który umieścisz na dzikim wysypisku śmieci 2.

Rozwiąż z rodzicami test w zeszycie ćwiczeń s. 20.
•    Dla chętnych:      Na mapce gminy Stawiski zaznacz dzikie wysypiska śmieci.

5.   Ocena lekcji:
przez uczniów, (przyklejają na tablicy odpowiednie minki) przez
nauczycieli (podnoszą do góry lizaki z odpowiednią minką)



Załącznik Nr 1.

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Uzupełnij brakującą część diagramu, korzystając z danych zamieszczonych w tabeli:

1100

  

 ilość opakowań

Klasa IVa IVb Va Vb Via VIb
Ilość 220 962 658 218 200 1080
Załącznik Nr. 2.

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami:

przekształcenia, naturalny, ludzi, segregacją, śmieciami, recykling, oszczędne

gospodarowanie papierem, kupowanie napojów w opakowaniach zwrotnych,

unikanie toreb foliowych.

Człowiek na przestrzeni dziejów zmienił krajobraz ...................... - doprowadził do

jego................................:....:......

Dalsze takie postępowanie źle wpływa na samych ................................  Jedną z

naglących spraw staje się prawidłowe postępowanie ze..............................................................

Skutecznie można ograniczyć ich produkcję przez .........................................................

Vb ViaIV b VaIV a VI b




