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Scenariusz zajęć ekologicznych w klasie III.  

Temat zajęć: Dlaczego człowiek musi być przyjacielem Ziemi?.

Cele dydaktyczno wychowawcze:
♦  Zapoznanie uczniów z treścią inscenizacji ekologicznej pt. „Dlaczego w

mieście nie pachnie wiosną”.
♦  Wzbogacenie słownictwa uczniów o pojęcie: ekologia.
♦  Wielka litera w nazwach planet.
♦  Umiejętność układania zdań z rozsypanki wyrazowej.
♦  Doskonalenie umiejętności obliczania poznanych algorytmów.
♦  Wyrabianie czynnej postawy w dbaniu o środowisko.

Środki dydaktyczne:
♦  Tekst inscenizacji ekologicznej.
♦  Globusy i pojemniki z ziemią.
♦  Puzzle – Ziemia.
♦  Kartki z hasłami i rozsypanka wyrazowa.
♦  Ilustracje i ciekawostki ekologiczne.
♦  Karty matematyczne.

Formy pracy: praca w zespołach, indywidualna jednolita.
Metody: dyskusja, praca z tekstem, obserwacja.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie, czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Przydział ról dla uczniów w celu odegrania scenki ekologicznej pt „Dlaczego

w mieście nie pachnie wiosną?”.
Do odegrania scenki w klasie przygotowane są dwa miejsca, jedno z nich to
zielony las, a drugie to zanieczyszczone miasto. Uczeń czytający swoją rolę ma
na głowie opaskę z rysunkiem swojej postaci.



Scenariusz inscenizacji ekologicznej.
Dlaczego w mieście nie pachnie wiosną?.

AKT I.( w zielonym lesie ).

Zająć:
          Ogłaszam zebranie na leśnej polanie.
          Za chwilę tam będzie ważne głosowanie.
          Czy przyjąć od ludzi do miast zaproszenie,
          Aby im ułatwić wiosny ogłoszenie.

Wiewiórka:
          Kto jest za tym aby pomóc człowiekowi
          Aby mógł tak jak my w lesie,
          Cieszyć się z tego co wiosna niesie.

Ptak:
          Trzeba pomóc.

Żaba:
          Pewnie, pewnie.

Motyl:
           Co nam szkodzi pofruniemy.

Wiewiórka:
          Oczywiście, pomożemy.

Zając:
          No więc dobrze, wyruszamy, wreszcie miasto to poznamy.
          Ciągle w lesie i w zieleni, resztę świata poznać chcemy.
          Wprawdzie dziadek mój narzekał,
          Mówił, że stamtąd uciekał, że u ludzi nie ciekawie,
          Lepiej siedzieć w gęstej trawie.

Żaba:
          Trzeba sprawdzić takie plotki.

Motyl:
           Może nektar będzie słodki.

Ptak:
          Polecimy, ocenimy.



Wiewiórka:
          Może tu już nie wrócimy.( zwierzęta idą w kierunku miasta)

AKT II ( w zanieczyszczonym mieście).

Ptak:
          Co tutaj tak brzydko?.

Motyl:
         I czemu tak szaro?.

Wiewiórka :
          Dlaczego jest brudno?.

Żaba:
          I czemu tak głośno?.

Ptak:
          I dlaczego wcale nie pachnie tu wiosną?>

Zając:
          To na betonie kwiatki nie rosną?.

Motyl:
          Przecież dym z komina nie zastąpi tęczy.

Wiewiórka:
          A warkot pojazdów-trzmiela, co ładnie w trawie brzęczy.
          Przecież tu się nie da żyć, w tak brzydkim mieście.
          Co wy na to ludzie, co na to powiecie?.

Dziecko I:
          Zdobyć chciałem świat, więc nie liczyłem strat.
          Zatrułem wszystko w koło, więc żyć tu nie wesoło.
          Już zwierzęta i rośliny nie chcą żyć tu z mojej winy.
          Tutaj słońce słabiej świeci, dym z kominów ciągle leci.

Dziecko II:
          Tutaj życie szare, nudne, wody w rzekach strasznie brudne
          Wszystko wokół zapylone, wszystko brudne nie ZIELONE.
          Uciekajcie z powrotem do zielonego lasu
          My do was przyjść musimy
          Jeśli na nowo chcemy przywrócić ład w przyrodzie



           Wbrew przemysłowej modzie.

Dziecko I:
          Gdy z wami na nowo przymierze zawrzemy
          To może zdążymy – świat uratujemy.
          Znów będzie ziemia życia pełna,
          Znów będzie pięknie, kolorowo, zielono, czysto, a więc ZDROWO.

3. Omówienie treści inscenizacji.
-W jakim celu zebrały się zwierzęta na polanie?.
-Czy spodobało się im w mieście?.
-Co postanowili zrobić ludzie?.
4. Układanie modelu Ziemi- puzzle(przyczepianie poszczególnych elementów

do tablicy).
5. Rozmowa na temat Ziemi jako planety (obserwacja globusu) i gleby

(pojemniki z ziemią). Wielka litera w pisowni nazw planet.
6. Propozycja działań podejmowanych w obronie naszej planety. Wyjaśnienie

pojęcia ekologia.
Wklejenie do zeszytów ciekawostek ekologicznych.
♦  Skórka pomarańczy lub banana rozkłada się 2 lata.
♦  Niedopałek papierosa 4 lata.
♦  Plastikowa torebka 10- 20 lat.
♦  Puszki aluminiowe 80- 100 lat.
♦  Butelki plastikowe w ogóle się nie rozkładają.
7. Układanie z rozsypanki wyrazowej haseł. Każda grupa otrzymuje kopertę ze

zdaniem, które należy ułożyć i przyczepić do tablicy wokół modelu Ziemi.
8. Obliczanie poznanych algorytmów -  układanie hasła.

Każdy uczeń otrzymuje kartę prac i samodzielnie dokonuje obliczeń.

Oblicz i uporządkuj wyniki od najmniejszego do największego.
Odczytaj hasło.

  176                    1826                                          6829
+384    jest     +   7246        przyjaciółmi.         -  3245     ludzi,

   4605                              375                                1263
-  1829   wszystkich        *   6   domem                 *    3  bądźmy

2005                                 123
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Liczby:                                                                                                                                                                              

Hasło:

9.Obrazki zgaduj – zgadula.
Na tablicy powieszone są znaki ekologiczne, które znajdują się na
opakowaniach różnych artykułów. Zadaniem uczniów jest zgadnięcie co te
znaki oznaczają. Wspólne wyjaśnianie oznaczeń w razie gdy uczniowie nie
znają danego znaku.
10.Podsumowanie lekcji i wręczenie każdemu uczniowi medalu PRZYJACIEL
ZIEMI.

Przyjaciel

Ziemi


