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PRZYRODA - A TO CIEKAWE

„Przyroda – a to ciekawe”
„Przyroda – a to ciekawe” jest to skierowany do dzieci sześcioletnich, Międzyszkolny Projekt Edukacyjny pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Cele projektu:
- zwiększenie opieki świetlicowej dla dzieci
sześcioletnich w formie zajęć kształtujących
postawę badawczą wobec otaczającego świata
- obserwacja elementów przyrody w kontekście zmieniających się pór roku,
- uchwycenie zmian wizualnych wybranych
ekosystemów przyrodniczych w czasie różnych pór roku,
- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości,
- rozwijanie wrażliwości, wyobraźni plastycznej,
- twórcza interpretacja przyrodniczych obserwacji,
- prezentacja twórczości plastycznej dzieci
zainspirowanych walorami przyrodniczymi
Pracz Odrzańskich,
- poznawanie i dostrzeganie piękna świata
przyrody w najbliższej okolicy,
- obserwacja wzrostu i rozwoju roślin zielnych, krzewów i drzew w parku, na łące
i nad rzeką,
- poznanie zwierząt żyjących na łące i w parku, zamieszkujących wysokie drzewa,
- poznanie najczęściej spotykanych roślin
zielnych, krzewów i drzew oraz ich owoców
i nasion, występujących na terenie Pracz Odrzańskich
- popularyzowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w środowisku
lokalnym- walory Pracz Odrzańskich


W projekcie uczestniczyli:
Szkoła Podstawowa nr 22
Szkoła Podstawowa nr 24
Szkoła Podstawowa nr 51
Szkoła Podstawowa nr 95
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

Partnerzy projektu:

Wydział Edukacji UM
Dział Projektów Edukacyjnych
Chorągiew Dolnośląska
im. km Stefana Mirowskiego
Hufiec ZHP Wrocław
Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Nasza szkoła przystąpiła do projektu w październiku 2010. Brały w nim udział
dwie klasy zerowe prowadzone przez panią Mariolę Adamik-Bedę i panią Małgorzatę
Krystyańczuk.
Każdy miesiąc był poświęcony innej tematyce przyrodniczej. Bardzo krótko przedstawimy, co robiliśmy w ciągu tego czasu.
W październiku odbyła się pierwsza wycieczka do Pracz Odrzańskich, na teren Centrum Badań EIT+. Dzieci oglądały oraz mierzyły: rękami, tasiemkami, miarkami piękne
stare drzewa.

PRZYRODA - A TO CIEKAWE

W ramach dobrej współpracy my odwiedziliśmy dzieci z klasy 0 w ich szkole. Wysłuchaliśmy prelekcji o ptakach prowadzonego przez przyrodnika z LOP. Później, każdy
wycinał ptaka z czarnego papieru i przypinał
go na drzewo.

Braliśmy udział w konkursie pt. „Historia mojego drzewa”.
Na warsztaty pt. „Jesienne opowieści zaprosiliśmy do nas dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 95 przy ul.Starogajowej we Wrocławiu.
Pani Barbara Boreczek-Gietz - nauczycielka
z naszej szkoły, opowiadała i pokazywała
uczestnikom projektu przekroje pni drzew.
Każdy miał możliwość zobaczyć jak wygląda
pień drzewa w środku. Wszystkie dzieci robiły prace plastyczne z zasuszonych liści.

W trakcie zajęć artystycznych wykonywaliśmy „Ptaki cudaki”, „Ptaszki na topoli”,
„Gile wśród śnieguliczek”, „Drzewo z ptakami”. Na zajęciach przeprowadzaliśmy doświadczenia z wodą, śniegiem i wiatrem.
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W Szkole Podstawowej nr 113 przy
ul. Zemskiej we Wrocławiu braliśmy udział
w doświadczeniach z wodą przygotowane
przez uczniów ze starszych klas.

Dowiedzieliśmy się wiele o wodzie,
że śnieg się topi, lód pływa i mierzyliśmy siłę
wiatru za pomocą stacji meteorologicznej.
Obserwowaliśmy pogodę, bawiliśmy się na
śniegu, dokarmialiśmy ptaki i uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych pt. „Jak wygląda śnieg”, „Woda niezwykła ciecz”, „Rozpuszczanie substancji w wodzie”.

Z książek czytanych na zajęciach dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek o życiu
i zwyczajach zwierząt mieszkających w Polsce i na innych kontynentach. Uczyliśmy się
rysować zwierzęta, odgadywaliśmy ich odgłosy i oglądaliśmy albumy ze zdjęciami.
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Braliśmy udział w warsztatach edukacyjnych „Zwierzęta egzotyczne”, plastycznych
pt. „Dzikie zwierzęta w Afryce”, zabawach
dramowych - „Kalamburach” oraz zajęciach
z kinezjologii edukacyjnej i pedagogiki zabawy „Leśne opowieści”.

Nie obce są nam również zwierzęta
mieszkające na łące. Pająki, jaszczurki i węża
mogliśmy oglądać i dotykać na zajęciach „Pająki i nie tylko” w Szkole Podstawowej nr 26
przy ul.Suwalskiej we Wrocławiu.

Na warsztatach plastycznych wykonywaliśmy prace z orgiami „ Wiosenna łąka”,
a na zajęciach z wykorzystywaliśmy techniki
arteterapii - „Z naszych pół i łąk”.
Oglądaliśmy wiele filmów edukacyjnych.
Byliśmy też na wycieczkach w Białym
Kościele, Marcinowie i Wiosce Indiańskiej,
gdzie obserwowaliśmy świat przyrody w różnych porach roku i poznawaliśmy tajniki życia zwierząt.
Program „Przyroda - a to ciekawe”
umożliwił nam poznanie ciekawego świata
przyrody, rozbudził ciekawość, pozwolił poznać nam wiele technik plastycznych, książki
stały się naszymi przyjaciółmi i dał nam motywacje do dalszej nauki.


PRZYRODA - A TO CIEKAWE

Przyroda – to ciekawe

A po deszczu wyjdzie słońce,

Już wiemy co piszczy w trawie.

Na łące opalać się będą zające.

Jak drzewa obliczyć wiek.

I wszystko będzie rosło:

Dlaczego topnieje śnieg?
Na to pytanie nie tylko zna Grek
My już to wiemy i pokażemy,
Co to wiewiórka, jeleń, czy dzik,
Dlaczego mrówki są pożyteczne,
Czy pod ochrona jest komar czy żbik?
Niesłychane i co dalej?



Drzewa, trawa, kwiaty – jak wiosną.
Przyroda to cud
Czerpiemy z niej nie tylko miód
Przyroda to drzewa, a drzewo to tlen
Przyroda to woda – źródło życia i zdrowia
Przyroda to zwierzęta: sarny, jeże, wiewiórki

Dalej ? Hmm, o popatrz tam, te chmury

Ale też węże, skorpiony, jaszczurki.

Te pierzaste, te kłębiaste,

Przyroda to ziemia, niebo i las

a z tych ciemnych będzie deszcz.

Bądź przyjacielem jej, jak każdy z nas!

