PRZYRODA

reż. Paweł Prewencki (2013), film animowany, 04’00 min
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Powiązanie z podstawą programową
Klasy IV-VI
Uczeń:
- Kształtowanie postaw – wychowanie. III*

Krótka animacja pokazuje, jakie zwyczaje i nawyki towarzyszą ludziom odpoczywającym
na piasku. Piękno natury zostaje zakłócone przez plażowiczów, którzy zapominają
o dobrym wychowaniu i regulaminach użytkowania miejsc publicznych.

- Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka; 2*

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

Klasy IV-VI

- Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia; 5*

BIOLOGIA

- Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez: 7*
wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy.

- Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń: VI*
prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; 2*

Czy wiesz, że…

opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego
z dóbr przyrody. 3*

ETYKA

Do mórz i oceanów trafia tak dużo plastikowych śmieci, że według niektórych źródeł,
po roku 2050, w oceanach znajdzie się wagowo więcej plastiku niż ryb.

Uczeń:

Klasy IV-VI
Uczeń:
- wyjaśnia, co to znaczy, że przyroda jest dobrem (wartością); V. 1*

- wakacje, wypoczynek, czas wolny, morze, ekologia, kultura osobista, film animowany

Proponowane tematy do omówienia na lekcjach

Klasy IV-VI

GEOGRAFIA

Słowa kluczowe

- dostrzega wartość miejsc, w których żyje. V. 2*

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasy IV-VI

Uczeń:
- Społeczna natura człowieka. Uczeń: I*
podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie;
uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań
innych ludzi lub przeciwstawić się im; przedstawia różne formy zachowań asertywnych. 5*

- Dlaczego należy szanować przyrodę i w jaki sposób możemy to robić?
(zajęcia z wychowawcą, przyroda, biologia, etyka)
- Jak powinniśmy zachowywać się na plaży? (zajęcia z wychowawcą, przyroda, biologia)
- Moje ulubione miejsce wypoczynku (zajęcia z wychowawcą, przyroda, biologia, geografia, etyka)

Kompetencje społeczno-emocjonalne:
- uczeń poznaje reguły społeczne;

- przyjmuje postawę szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski. 9*

- uczeń poznaje różne stanowiska i poglądy i konfrontuje je z własnymi;

„Mała ojczyzna”: obszar, środowisko geograficzne, atrakcyjność, tożsamość. XIII.*

- uczeń nabywa i doskonali umiejętności ujmowania rzeczywistości z różnych perspektyw.

Uczeń:
- identyfikuje się z „małą ojczyzną” i czuje się współodpowiedzialny za kształtowanie ładu
przestrzennego i jej rozwój. 5*

Propozycja zadania dla uczniów
Stwórzcie w grupach plakaty promujące zachowania proekologiczne, podkreślając, jak ważne jest
dbanie o czystość przyrody. Niech każdy plakat zawiera ilustrację, odnoszącą się do problemu oraz
hasło, nawołujące do odpowiedniego zachowania.

Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska),
nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże
Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy
(Wyżyna Lubelska). II.*

Uczeń:

- uczeń uczy się poprzez obserwację odpowiedniego zachowania w sytuacjach społecznych;

PLASTYKA

NIEZBĘDNIK FILMOWY

„PLAŻA”
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Klasy IV-VI
Uczeń:
- projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje przestrzenne
formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole; umiejętności te wykorzystuje
w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych, np. powiązanych z kalendarzem różnego
typu świąt. II. 4*
*[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]

