EDUKACJA PRZYRODNICZA

Klasy I-III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Kacper jest przejęty – myśli o tym, co go czeka w szkole, i czy sobie ze wszystkim w niej
poradzi. Z wrażenia nie może zasnąć, bawiąc się w Muchomściciela ze swojego ulubionego
serialu. Znajduje wsparcie w swoim tacie, który zapewnia go, że pomoże chłopcu
we wszystkich przygotowaniach do następnego dnia.

Powiązanie z podstawą programową
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EDUKACJA SPOŁECZNA

reż. Wojciech Wawszczyk (2016), film animowany, 07’00 min.
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WYCHOWANIE FIZYCZNE

NIEZBĘDNIK FILMOWY

„KACPERIADA | PIERWSZE WRAŻENIE”
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Uczeń:
- dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia. 2. 4)*

link do filmu: ckf.waw.pl/dla-nauczycieli

Czy wiesz, że…
Pierwowzorem serialu była książka pisarza Grzegorza Kasdepke,
który również jest autorem „Detektywa Pozytywki”,
szkolnej lektury w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Słowa kluczowe;

Uczeń:
- wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami,
zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym. 2. 3)*

Uczeń:
- identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa,
społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; 1. 1)*
- przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania
w odniesieniu do przyjętych norm i zasad. 1. 3)*

- pierwsze wrażenie, szkoła, pierwszy dzień w szkole, koledzy i koleżanki, relacje rówieśnicze,
obawa, zmartwienie, stres

Proponowane tematy do omówienia na lekcjach
- Jak opanować stres? (z zakresu edukacji przyrodniczej)
- Co to jest pierwsze wrażenie? (z zakresu: edukacji polonistycznej, edukacji społecznej)
- Pierwszy dzień w szkole (z zakresu edukacji społecznej)

Kompetencje społeczno-emocjonalne:
- dziecko rozumie i prawidłowo ocenia sytuacje społeczne;
- dziecko nabywa wrażliwość społeczną i empatię;

Uczeń:
- organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem przyboru lub bez. 3. 1)*

Propozycja zadania dla uczniów
Ćwiczenie ruchowe
Czy ruch pomógł Kacprowi w przezwyciężeniu stresu? Zaproponuj własne ćwiczenie ruchowe,
które pomoże w rozładowaniu napięcia i sprawi, że łatwiej będzie nam zwalczyć stres.

- dziecko poznaje reguły społeczne;
- dziecko uczy się poprzez obserwację odpowiedniego zachowania w sytuacjach społecznych.

*[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz.U. 2017 poz. 356]

