PROJEKT
ZAJĘĆ PRZYRODNICZO –
LITERACKICH

„Ptasie plotki”

Termin realizacji: 17.05.2013
Cele projektu
Cel ogólny:
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i literackich.
Cele szczegółowe:






Zachęcenie dzieci do obserwowania przyrody.
Zapoznanie z podstawowymi gatunkami ptaków wędrownych.
Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
Zapoznanie uczniów z wierszami o tematyce związanej z ptakami.
Edukacja przyrodnicza dzieci w ramach uczestnictwa w programie edukacyjnym
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Przyroda wokół nas – Ptaki”.
 Upowszechnianie kultury żywego słowa.
 Wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Metody:
- słowna,
- oglądowa,
- działania praktyczne.
Formy:
- grupowa,
- indywidualna
Środki dydaktyczne:
przewodniki przyrodnicze, projektor, karty oceny recytacji
Miejsce: biblioteka szkolna
Adresaci projektu:
 Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Lelkowie
 Rodzice uczniów
 Nauczyciele
Realizatorzy projektu:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Anna Rutkowska i Irena Bagan oraz nauczyciel
biblioteki szkolnej Irena Sołoducha.
Instytucje Wspierające realizację projektu:
 Nadleśnictwo Zaporowo.
 Gminne Centrum Kultury w Lelkowie.

PLAN REALIZACJI PROJEKTU
Od 6 maja do 16 maja 2013 roku - przygotowania uczniów do konkursu recytatorskiego.
Prowadzone będą również zajęcia, podczas których uczniowie, korzystając z różnych
źródeł, będą zdobywali wiedzę na temat wybranych gatunków ptaków wędrownych.
Uczniowie na podstawie zgromadzonych informacji pod kierunkiem nauczyciela
przygotowują krótkie wypowiedzi na temat wybranych gatunków ptaków, które
zaprezentują podczas projekcji multimedialnej.
Przebieg dnia realizacji projektu
17. 05.2013, godzina 10.00
1. Powitanie przybyłych gości oraz przedstawienie przebiegu dnia.
2. Inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy III pt. „Żuraw i Czapla”.
3. Lekcja przyrody prowadzona przez leśniczego – Antoniego Czyż, specjalistę do spraw
ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej. Rozmowa z dziećmi na temat
bohaterów inscenizacji – żurawia i czapli, jako ptaków wędrownych. Przedstawienie ich
wyglądu, sposobów odżywiania, lęgów i innych ciekawostek.
4. Projekcja multimedialna „Ptaki wędrowne”. Przedstawienie dziesięciu gatunków
ptaków wędrownych. Uczniowie podczas projekcji wypowiadają się, przedstawiając
wiadomości na temat tych gatunków, zdobyte podczas zajęć.
5. Konkurs recytatorski „ Ptasie plotki”. Recytacja wierszy przez kolejnych uczestników
(w załączniku regulamin konkursu).
6. Poczęstunek dla uczestników projektu przygotowany przez rodziców.
7. Wykonanie przez uczniów przygotowanej piosenki „Kochajmy Ptaki”.
8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
9. Podziękowania i pożegnanie.
Opracowanie: Anna Rutkowska

Regulamin
konkursu recytatorskiego
„Ptasie plotki”
Cele konkursu:





Zapoznanie uczniów z wierszami o tematyce związanej z ptakami
Zainteresowanie uczniów poezją
Wzbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody
Edukacja przyrodnicza dzieci w ramach uczestnictwa w programie
edukacyjnym OTOP „Przyroda wokół nas – Ptaki”
 Upowszechnianie kultury żywego słowa
 Wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze
Zasady uczestnictwa:
1. Do konkursu może przystąpić każde dziecko z klasy II i III
Szkoły Podstawowej w Lelkowie.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest recytacja wierszy o tematyce
związanej z ptakami.
Kryteria oceny:
1.Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
 Pamięciowe opanowanie tekstu,
 Poprawność i płynność recytacji
 Ogólne wrażenie artystyczne
2. Komisja wybierze zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

