Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych
I.

Temat: ŚMIEC I MY

II.

Cel ogólny:

Rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej
z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

III.

Cele szczegółowe:
 Dziecko potrafi wytłumaczyć, dlaczego nie wolno zaśmiecać środowiska
naturalnego,
 Dziecko rozumie zależność pomiędzy stanem naturalnego środowiska,
a zdrowiem i samopoczuciem własnym, innych ludzi oraz zwierząt,
 Dziecko potrafi wytłumaczyć, dlaczego trzeba wyrzucać śmieci do kosza,
 Dziecko dostrzega śmieci w swoim otoczeniu i wyrzuca je do kosza,
 Dziecko prawidłowo grupuje odpady w zbiory i przyporządkowuje
je do właściwych pojemników.

IV.

Metody nauczania:
 story - line,
 zabawa ruchowa,
 zadaniowa,
 relaksacja połączona z wizualizacją,
 rozmowa kierowana,
 rozmowa z pokazem.

V.

Formy pracy:
 grupowa.

VI.

Środki dydaktyczne:
 czyste odpady z trzech różnych grup (tworzywa sztuczne, papierowe, szklane),
 pojemniki/worki na odpady (żółty, zielony, niebieski),
 dwa obrazki: las czysty i las brudny – zaśmiecony (załącznik nr 1 i 2),
 utwór Marsz Radeckiego w wersji pop wg Batii Strauss lub inny utwór
marszowy,
 muzyka relaksacyjna,
 muzyka skoczna,
 koszyk/pudełko z pytaniami (pytania – załącznik nr3).

VII.

Przebieg zajęć
1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zajęć, śpiewając piosenkę:
„Wszyscy są, witam Was!
Zaczynamy, już czas!
Jestem ja, jesteś Ty,
Raz, dwa, trzy!”
2. Nauczyciel mówi dzieciom, że dzisiaj na zajęciach będzie czytał Ekologiczną
Bajkę, której dzieci będą bohaterami. Zadaniem dzieci jest uważne słuchanie
i wykonywanie czynności, o których opowiada nauczyciel (czynności podane w
nawiasie). Nauczyciel podpowiada na bieżąco dzieciom, co mają robić.
3. Ekologiczna Bajka ruchowa:
Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno. Wśród lasów, łąk i pól było
niewielkie miasteczko. W miasteczku tym mieszkały dzieci, które bardzo lubiły
leśne wycieczki. Pewnego dnia dzieci zapakowały do plecaków napoje,
batoniki, cukierki, owoce oraz przygotowane przez rodziców kanapki
(pakowanie do plecaka). Zabrały także ulubione zabawki. Ucałowały rodziców:
„Cmok, cmok!” (dzieci dają buziaki), pomachały na pożegnanie (dzieci
machają ręką) i wybrały się na piknik. Szły dróżką przez las (dzieci maszerują),

aż dotarły na piękną leśną polanę. Na polanie pięknie pachniały kwitnące
dookoła kwiaty (dzieci wdychają powietrze nosem), z daleka słychać było
piękny śpiew ptaków (dzieci nasłuchują). Dzieci rozłożyły kocyk. A ponieważ
były bardzo głodne i spragnione wyciągnęły z plecaków ulubione batoniki,
cukierki i napoje (dzieci rozpakowują plecaki). Kiedy się najadły i napiły,
papierki i puste butelki zostawiły na trawie (dzieci rzucają śmieci na trawę,
nauczyciel wykłada czyste odpady w postaci: plastikowych butelek, słoika,
papierków po cukierkach, ciastkach, kartoniki po napojach). Dzieci rozpoczęły
wesołą zabawę. Skakały na skakance (dzieci skaczą). Bawiły się w berka i w
chowanego (dzieci zakrywają twarz rękami). Kiedy słońce zaczęło się chować
za horyzont postanowiły wrócić do domu. Zabrały kocyk, plecaki i wróciły do
domu (dzieci maszerują, a następnie siadają). W lesie zrobiło się cicho, ale
jakoś dziwnie. Zwierzęta nie chciały przyjść na leśną polanę. Ptaki nie
śpiewały. Kwiaty smutno zwiesiły swoje główki.
4. Nauczyciel zaprasza dzieci, żeby usiadły w kole. Pyta dzieci, dlaczego w lesie
było cicho i dziwnie?
Nauczyciel prosi dzieci, aby oceniły postępowanie bohaterów bajki. Następnie
pokazuje dzieciom dwa obrazki: las czysty i las zaśmiecony. Pyta dzieci:


Do którego lasu chętniej wybrałyby się na spacer i dlaczego?



W którym lesie zwierzętom żyje się lepiej?



Czy śmieci zagrażają zwierzętom? W jaki sposób?



Skąd się biorą w lesie śmieci?



Co powinno się zrobić ze śmieciami, gdy idziemy do lasu na spacer?



Czy jest nam przyjemnie teraz siedzieć wśród tych śmieci?



Gdzie powinny trafiać śmieci?

5. Nauczyciel pokazuje i omawia do czego służą pojemniki/ worki na odpady i
dlaczego mają różne kolory (każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów). Wyjaśnia na
konkretnych przykładach, do którego pojemnika, jakie odpady wrzucamy.

6. Zabawa ruchowa „Krasnoludki robią porządki w lesie” – Nauczyciel
przypomina dzieciom, że w lesie nie można śmiecić i trzeba teraz posprzątać
po pikniku. Dzieci zamieniają się w pracowite krasnoludki. Kiedy nauczyciel
włącza utwór Marsz Radeckiego w wersji pop lub inny utwór marszowy, dzieci
– krasnoludki maszerują po lesie – sali i szukają śmieci. Każde dziecko bierze
jeden przedmiot. Kiedy nauczyciel wyłącza muzykę, dzieci - krasnoludki udają
się do właściwego pojemnika i zatrzymują się obok niego. Nauczycielka pyta
kolejno dzieci, z jakiego tworzywa mają śmieci i czy prawidłowo odszukały
pojemnik. Dzieci wrzucają śmieci do odpowiednich pojemników. Zabawa trwa
do momentu, aż wszystkie śmieci zostaną posegregowane – las zostanie
posprzątany przez krasnoludki.
7. Podsumowanie zajęć
Nauczyciel podsumowuje zajęcia i przypomina aby dbać o środowisko, a
odpowiednie śmieci wyrzucać do właściwych pojemników.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

