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Scenariusz prezentacji efektów pracy uczniów. 

7 czerwca 2011 rok. 
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Kopra 

w Słupi Jędrzejowskiej 
 

Tytuł prezentacji: Szanujmy naszą planetę 

Ziemię. 
Cel główny: Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas 

przyrody oraz uświadomienie konieczności ochrony  środowiska . 

Cele szczegółowe :  
 ma  poczucie odpowiedzialności za czystość środowiska,  

 potrafi zachwycać się pięknem  przyrody, 

 wie, dlaczego należy chronić przyrodę, 

 zna zagrożenia  dla środowiska ze strony człowieka,  

 rozumie konieczność  segregacji śmieci,    

 wyciąga i formułuje wnioski na podstawie własnych obserwacji i 

doświadczeń,  

 udziela odpowiedzi całym zdaniem,  

 wzbogaca słownictwo o treści ekologiczno-przyrodniczej, 

  poprawnie układa zdania z rozsypanki wyrazowej i sylabowej, 

 umie  zaśpiewać piosenkę o Ziemi, 

 zgodnie współpracuje w grupie.                              

Metody pracy: 
 inscenizacja, 

 burza mózgów,  

 zabawa ruchowa,  

 obserwacja, 

 działań praktycznych, 

 rozmowa, 

 dywanik pomysłów 

Formy pracy: 
  indywidualna 

  zbiorowa  

  grupowa 
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Środki dydaktyczne: 
 chusta animacyjna 

 tuba Gąsiennica 

 mozaika XXL 

 rozsypanka  sylabowa i wyrazowa 

 tekst z lukami do uzupełnienia 

 plansze demonstracyjne 

 globus 

 Myszka maskotka 

 płyta z nagraniem piosenki  

 kolorowe pojemniki  do segregacji śmieci 

 instrumenty perkusyjne 

 korale matematyczne 

 

Przebieg prezentacji: 
    I. Powitanie  

1. Uczniowie witają  gości recytując wierszyk :„ Wszędzie zawsze tu i    

    tam, każdy gość jest miły nam”.  

2. Uczniowie witają się ze sobą – zabawa ruchowa „Iskierka” 

3. Zabawa ruchowa z użyciem chusty animacyjnej „Kolory” 

 

II. Wprowadzenie do tematu zajęć  

1. Oglądanie ilustracji  przedstawiających rożne krajobrazy  (rośliny, 

zwierzęta). Swobodne wypowiedzi dzieci na temat naszej planety i życia 

na Ziemi. 

2. Demonstracja globusa jako modelu Ziemi.  

3. Czytanie wiersza  przez nauczyciela „Ziemia”. 

4. Myszka maskotka  zaprasza wszystkich zebranych do obejrzenia  

inscenizacji pt. „ Sprzątajmy Ziemię” oraz wysłuchania piosenki             

„ Ziemia zielona wyspa” z użyciem instrumentów perkusyjnych. 

III. Określenie przedmiotu aktywności 
Uczniowie  wypowiadają się na temat zanieczyszczenia naszego       

środowiska oraz wyglądu Ziemi w przedstawieniu. Wyszukują szkodliwe  
działania , które najbardziej zagrażają Ziemi. 

1. Praca  zbiorowa. Ułożenie na tablicy  hasła z  kolorowych sylab        

„Szanujmy naszą planetę Ziemię” ,ucz. przedstawiają swoje propozycje 

„co rozumiem  przez te słowa”.  
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2. Odpowiadają na pytania n –la: 

- Co mogą robić dzieci, by nie rosła góra śmieci? 

-Jak pomóc przyrodzie i jak pomóc ludziom? 

- Jak można zmniejszyć ilość śmieci, odpadów? 

- Czy z odpadów możemy mieć jakiś zysk? 

3. Zabawa dydaktyczna - segregowanie śmieci. Wrzucanie ich do 

wyznaczonych pojemników (pojemnikami są kosze oznaczone na 

odpowiednie kolory: żółty – plastik, zielony – szkło kolorowe, niebieski 

– papier, biały – szkło białe), 

 

IV. Wielokierunkowa działalność edukacyjna dzieci 

   Nauczyciel wybiera trzy chętne osoby do losowania grup. Uczniowie Ci 
zostają liderami każdej grupy. Następnie pozostali losują kolor i zajmują 

miejsce przy stoliku z takim samym kolorem. Każda grupa otrzymuje 

zadanie do wykonania. 
1. Praca w Ośrodkach Zainteresowań  

 Grupa I – układanie zdań z rozsypanki wyrazowej  

- Segreguj odpady można je wykorzystać! 

- Szanuj przyrodę , nie zaśmiecaj otoczenia! 

- Bądź przyjacielem przyrody! 

- Szanuj  wodę , bo daje nam życie! 

 ( każde zdanie zapisane w innym kolorze). 

Grupa II – uczniowie otrzymują tekst z lukami, w wolne miejsce muszą 

wpisać odpowiedni wyraz ( gałęzi, makulaturę, wodę, zwierząt), 

- Nie  łam……………………. 

- Oszczędzaj………………… 

- Nie płosz………………….. 

- Zbieraj …………………… 

Grupa III -  uczniowie maja za zadanie rozpoznać pojemniki  służące 

do segregacji odpadów oraz uzupełnić zdania, 

Niebieski pojemnik to połykacz ………………………………… 

……………………….. pojemnik to połykacz plastiku. 

Zielony pojemnik to połykacz……………………………….. 

Biały pojemnik to połykacz…………………………………. 

Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania . Dzieci głośno 

odczytują powstałe zdania. 

2. Układanie zadań tekstowych do ilustracji, podanych działań 

matematycznych  oraz rozwiązywanie zadań.  
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V. Podsumowanie i ewaluacja zajęć 

   Rozmowa z dziećmi: o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czego się 
dowiedzieliśmy, czy wiemy jak dbać o środowisko?  

1. Układanie postanowień dotyczących ochrony przyrody oraz      

przyklejanie wcześniejszych zdań wokół kuli ziemskiej.  Głośne 

czytanie 

2.Układanie z Mozaiki XXL „ Zdrowa i czysta nasza planeta”. 

3.Pochwała dzieci, wręczenie palcynek oraz pamiątkowych dyplomów. 

4.Zabawa ruchowa „Dzień – noc”  
 

 

 

                           Opracowała 

 

    Wiesław Hukowski                    Dorota Kowalik 
Data i podpis dyrektora szkoły                                                                                                 Podpis nauczyciela 

 

 


