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EWA MUCHA
SZK. PODST. IM. M. WÓJCIK
W WILKOWYI

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH W KL. III

Ośrodek tematyczny:Na ratunek Ziemi.
Temat zajęć: Nie zaśmiecajmy środowiska.
Czas trwania: 5 godz. dydaktycznych.
Cele zajęć:

� przedstawienie dzieciom istoty powstawania odpadów socjalno-bytowych,
� różnicowanie odpadów,
� zapoznanie z zagrożeniamiśrodowiska,
� zachęcanie uczniów do działań proekologicznych,
� poznanie zasady dzielenia liczb zakończonych zerami,
� rozpoznawanie liczebnika,
� układanie zdań wykrzyknikowych,
� rozróżnianie formy plastycznej – plakatu.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
� rozumie istotę powstawania odpadów,
� rozumie potrzebę sortowaniaśmieci i potrafi je różnicować,
� umie uzasadnić swój wybór,
� rozpoznaje liczebnik,
� umie współpracować z kolegami,
� włącza się do działań proekologicznych,
� ocenia efekty wspólnej pracy,
� potrafi dzielić liczby zakończone zerami,
� wykonuje plakat na podany temat,
� układa zdania wykrzyknikowe.

Metody: dyskusja, praca z tekstem, zajęcia terenowe.
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.
Materiały: Karty Pracy „Wesoła szkoła”, Matematyka „Wesoła szkoła”, krzyżówka, papier,
farby, gazety, kredki.

Przebieg zajęć:
1. Rozwiązanie krzyżówki:
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1. Nasza ojczyzna.
2. Nie dba o porządek i czystość.
3. Służy do pakowania.
4. Jest nim złoto, aluminium.
5. Dba ośrodowisko.
6. Otacza nas.

1. Wypowiedzi uczniów na temat, w jaki sposób powstają odpady?
2. Próby dyskusji na temat „Nasza walka ześmieciami”.

W zespołach kilkuosobowych dzieci przygotowują hasła na temat „Nasza walka ze
śmieciami” i przedstawiają je swoim kolegom uzasadniając swój wybór. Dyskusja na temat
działalności człowieka w walce z odpadami.

3. Drama: Zebranie w sprawie spalarniśmieci we wsi.

Uczniowie przyjmują role mieszkańców, przedstawicieli firmy chcącej wybudować spalarnię
śmieci i przedstawiciela organizacji ekologicznej. Przedstawiciele firmy pokazują zalety
takiego przedsięwzięcia, natomiast naukowiec-ekolog wyjaśnia zagrożenia. Mieszkańcy
zastanawiają się, jak ten problem rozwiązać.

4. Wykonanie plakatu na temat „Nasza walka ześmieciami”.

Uczniowie w 5-osobowych zespołach wykonują plakaty dowolną techniką.

5. Segregowanieśmieci – układanka.

Posegreguj odpady, połącz je z odpowiednimi miejscami.

KUBEK PO JOGURCIE SZKLANKA BUTELKA PO COCA
COLI

DRUT SZPRYCHY OD ROWERU TALERZ

GAZETY STARE
UBRANIA ULOTKI
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6. Uzupełnianiećwiczeń w Kartach Pracy (KP 34ćw.1, 3, 4, 5).
7. Prace społeczno-użyteczne w najbliższym otoczeniu szkoły – sprzątanie i segregowanie

śmieci.
8. Dzielenie liczb zakończonych zerami (M 21).
9. Podsumowanie dnia – uczniowie odpowiadają na pytanie: W jaki sposób będę

wykorzystywać odpady w moim domu?
10. Praca domowa: rozwiązanie testu „Sprawdź, czy jesteś dobrze przygotowany do walki ze

śmieciami” (KP 35).


