EDUKACJA PRZYRODNICZA

Jak to się dzieje, że zawsze podczas zabawy Florki wokół niej momentalnie tworzy
się nieziemski bałagan? Co można z tym zrobić? Radę ma zawsze obecna mama,
która podpowiada gdzie poukładać wszystkie rzeczy i zabawki.
Nagle w pokoju robi się sporo wolnego miejsca!

Powiązanie z podstawą programową
Klasy I-III

EDUKACJA SPOŁECZNA

reż. Piotr Rogowski (2015), film animowany, 11’00 min.
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Klasy I-III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

NIEZBĘDNIK FILMOWY

„PAMIĘTNIK FLORKI | POTWORNY BAŁAGAN”
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Klasy I-III

Uczeń:
- dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia. 2. 4)*

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

Czy wiesz, że…
Florka jest ryjówką, czyli najmniejszym ssakiem, żyjącym w Polsce. Ryjówki osiągają
od 4 do 6,5 cm długości ciała. Mimo tak małych rozmiarów, świat w którym żyją jest
fascynujący. Możemy się o tym przekonać dzięki komiksowi Tomasza Samojlika,
pt. “Ryjówka przeznaczenia”.

Słowa kluczowe;
- zabawa, zabawki, bałagan, porządki, organizacja pracy, obowiązki, zasady

Proponowane tematy do omówienia na lekcjach
- Dbamy o porządek wokół siebie (z zakresu: edukacji przyrodniczej, edukacji społecznej)

Uczeń:
- wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa
i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu; 1. 2)*
- przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania
w odniesieniu do przyjętych norm i zasad. 1. 3)*

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

- Czy sprzątanie to trudne zadanie? (z zakresu edukacji przyrodniczej)
- Moja ukochana zabawka (z zakresu edukacji polonistycznej)

Kompetencje społeczno-emocjonalne:

Propozycja zadania dla uczniów

- dziecko poznaje reguły społeczne;
- dziecko uczy się poprzez obserwację odpowiedniego zachowania w sytuacjach społecznych;
- dziecko, konfrontując się z problemem przedstawionym w filmie, uczy się rozwiązywania
problemów i poszukiwania rozwiązań.

Co Twoim zdaniem jest najtrudniejsze w robieniu porządków?
Wymyśl zabawę, dzięki której sprzątanie może okazać się przyjemnością.

- 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]

