
Konspekt zajęć ze środowiska kl. III

Temat: Poznajemy warstwy lasu.

Proponowany termin:   wrzesień – październik

Forma realizacji:  wycieczka

Miejsce realizacji:  Ścieżka dydaktyczna – Jeziory Wysokie woj. lubuskie

Czas realizacji:  180 minut

Metody: pogadanka, obserwacja bezpośrednia

Pomoce:  Karty pracy dla każdego ucznia, wspólna karta (duży format),

                medale „Przyjaciel lasu”.

Cele:

- Uczenie właściwych zachowań w lesie.

- Rozwijanie dociekliwości badawczej.

- Rozwijanie umiejętności obserwowania przyrody.

- Rozbudzanie rozwijania Kontaktu z przyrodą.

- Poznanie ciekawych okazów przyrody, życia roślin i zwierząt.

Przebieg zajęć:

1. Pogadanka wstępna.

- Dzieci witają się z leśniczym, który będzie ich przewodnikiem po lesie.

- Leśnik kierując dyskusją pyta dzieci, po co przyjechały do lasu. Proponuje, aby

  dzieci wymieniły jak nie należy zachowywać się w lesie - czego las i jego

  mieszkańcy nie lubią.

2. Wyjście na ścieżkę dydaktyczną w celu obserwacji ciekawych okazów przyrody oraz

      poznania przez bezpośredni ogląd warstw lasu.

- Podział dzieci na trzy grupy.

- Przydział zadań poszczególnym członkom grup.

3. Leśniczy pokazuje i objaśnia poszczególne warstwy lasu (uczniowie dokonują zapisu)

Rozmowa wyjaśniająca proces samooczyszczania się lasu i roli zwierząt w tym

procesie.

Poznanie przez uczniów takich terminów jak: ściółka, próchnica.



Przeprowadzenie porównania między ściółką a próchnicą.

Zbadanie i zapisanie różnic.

4. Spacer po lesie w celu poznania ciekawych okazów drzew rosnących na tym terenie,

np. cisy, kasztan jadalny.

5. Powrót do bazy, gdzie dzieci spożywają posiłek – piętnastominutowa przerwa.

6. Dyskusją nad zgromadzonymi informacjami kieruje nauczyciel – rola leśniczego

sprowadza się do uzupełniania wypowiedzi uczniów o ciekawe historie.

Dzieci otrzymują kartę pracy (przygotowany duży format) i kolejno poszczególne

grupy nanoszą na nią swoje notatki.
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7. Po wykonaniu (samodzielnym) zadania karta pracy sprawdzana jest przez leśniczego.

8. Dzieci wykonują samodzielnie następujące zadania:

(przygotowane przez nauczyciela na małych kartach pracy)



1. Krzyżówka

Do diagramu wpisz następujące wyrazy: GRZYBY, MECH, BÓR, ŚCIÓŁKA,

PODSZYT, RUNO, LIMBA, JODŁA, PAPROCIE
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Litery w oznaczonych kratkach dadzą rozwiązanie ……………………………….

2. Uzupełnij zdania:

ŚCIÓŁKA TO:......................................................................................................

PRÓCHNICĄ NAZYWAMY:.............................................................................

3. W wolne kratki wpisz wyrazy                         lub

                            MNIEJSZE                                        WIĘKSZE

DRZEWARUNO

NASŁONECZNIENIE



                          MNIEJSZA                                                  WIĘKSZA

Sprawdzenie przez nauczyciela poprawności wykonanych zadań. Ocena pracy.

9. Podsumowanie przez leśniczego wypełnienia dużej karty pracy przez grupy uczniów.

 10. Nagrodzenie grupy, która najlepiej wykonała zadanie folderem informacyjnym

Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Jeziorach Wysokich.

 11. Wręczenie wszystkim uczestnikom wycieczki medali „Przyjaciel lasu” (wykonane

przez nauczyciela w formie liścia)

 12. Podziękowanie leśniczemu za zaproszenie do lasu i odsłonięcie jego tajemnic -

- posprzątanie miejsca biwakowania, powrót do domu.

Opracowała: Alicja Winiarska-Szulc

WILGOTNOŚĆ


