


Jesienne spacery mogą być doskonałą
okazją do nauki przyrody. Gdzie pójść
na spacer, co zobaczyć i jak
przygotować informacje dla uczniów
o jesiennych zjawiskach? Jak utrwalać
wiedzę, którą zdobędą dzieci w
plenerze?



Dokąd pójść 
na jesienny spacer?



Każdy teren jest dobry na jesiennie spacery: park,
boisko szkolne, teren przyszkolny, las, tereny miejskie,
ulica w okolicy szkoły. Każdy z nich jest inny i można
obserwować różnorodne elementy przyrody. 

Każde wyjście na świeże powietrze, nawet na teren
przyszkolny, oferuje dzieciom możliwość badania    
i poznawania przyrody. 

Poza przyrodą, która nas otacza, jest to też doskonała
okazja do obserwacji pogody albo zmian, które
zachodzą na tym samym terenie na przestrzeni
kolejnych miesięcy. 

Można obserwować, badać i mierzyć drzewa.
Sprawdzić, jakie rośliny i zwierzęta spotkamy         
o tej porze roku, w tym owady. 



Jakie aktywności
przygotować?



Co zabrać?
Łatwo sprawić, aby uczniowie poczuli się badaczami i
naukowcami. 
Każdemu badaniu świata powinna towarzyszyć nauka
notowania swoich obserwacji. Warto, aby uczniowie
zaopatrzyli się w długopisy, ołówki i notesy, gdzie będą
mogli swobodnie zapisywać czy rysować swoje
obserwacje. 
Warto zabrać też: lupy, lornetki, telefony lub aparaty
fotograficzne, miarki czy plansze do rozpoznwania roślin
i zwierząt. 



Każde wyjście w teren powinno być okazją do
autentycznego badania i odkrywania świata.
Należy pamiętać, iż to uczniowie mają być stroną
aktywną. Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
jest to czas nauki obserwowania świata,
odkrywania jego prawidłowości i zachwycania się
przyrodą. 

Można przygotować gotowe karty, aby uczniowie
skupili się na ważniejszych zagadnieniach typu
rodzaje drzew, elementy pogody czy kolory
jesieni.



Jednocześnie należy
pamiętać też, iż nawet
najmłodsi uczniowie
powinni mieć szansę na
samodzielne tworzenie
notatek ze spacerów. 

Bardzo ważnym
elementem w trakcie
spacerów przyrodniczych
jest danie uczniom szansy
gromadzenia skarbów
jesieni.

W trakcie spacerów warto zwrócić uwagę na poszanowanie przyrody.
Zbierać: liście, szyszki, igły, patyczki, kasztany, żołędzie czy nasion. To nie
tylko piękna pamiątka, ale także okazja do kontynuowania lekcji już w sali
lekcyjnej w nawiązaniu do zgromadzonych przedmiotów. 



Poza samodzielnym zdobywaniem doświadczeń spacery
przyrodnicze powinny być okazją do zwrócenia uwagi dzieci na
aspekty, które są ważne w odniesieniu do założonych przez
nauczyciela celów edukacyjnych. 

Aby osiągnąć ten efekt można: 
zaproponować temat zajęć np. budowa drzewa, symetria w przyrodzie,
pogoda wokół nas
przygotować kartę, na której uczniowie będą notowali                                    
w uporządkowany sposób ważniejsze obserwacje 
urządzić jesienne "polowanie"  - uważne obserwowanie i wyszukiwanie
wskazanych w karcie elementów



Jak utrwalać 
wiedzę zdobytą 

w czasie spaceru?



datę, porę roku
pogodę - temperatura, opady, zachmurzenie
notatki - Co widzieliśmy?
ciekawostkę - Co było dla mnie najciekawsze? Co mnie
zaskoczyło?  

Jeśli w trakcie spaceru uczniowie wykonują samodzielne
notatki i głównym jego elementem jest prowadzenie
obserwacji, to warto po powrocie do sali uporządkować
zdobytą wiedzę. 

Można to zrobić poprzez przygotowanie dla uczniów karty
obserwacji z wycieczki. Warto, aby zawierała:



Poznawanie najbliższego
otoczenia szkoły może być
wspaniałą okazją do
wykonania opisów drzew. 

Opisy poprzedzone
obserwacją drzew z bliska,
mierzeniem obwodu pnia,
dotykaniem kory, badaniem
liści, ich wielkości, to
wspaniała okazja do
opisywania z natury. 

Wykonane w ten sposób opisy drzew z najbliższego otoczenia
warto zalaminować i wyeksponować, aby cała społeczność
szkolna miała do nich dostęp. Pokazuje to uczniom, iż ich działania
mogą służyć innym. 



Drzewa to jeden z najciekawszych i
najprostszych do realizacji z dziećmi w
młodszym wieku szkolnym tematów. 

Każdy spacer jest okazją do ich poznawania,
porównywania i opisywania. 

Wykonanie prostych rysunków drzew z opisami
ich części jest połączeniem działań
artystycznych z badawczą pracą naukową. 

Takie prace moga być zarówno elementem pracy
wykonanej w zeszycie czy książce, jak i ozdobą
gazetki klasowej. 



Ciekawym i bardzo lubianym przez dzieci
pomysłem związanym z jesienią jest frotaż 
 z wykorzystaniem jesiennych liści. 

Frotaż polega na odciskaniu faktury
przedmiotów, tutaj liści, na powierzchni
papieru. 
Liście umieszczamy pod kartką, a następnie
delikatnie (miękką kredką) kolorujemy
powierzchnię papieru. Powstają w ten
sposób ciekawe wzory pokazujące budowę
liścia. 

Poza fakturą liścia na kartce można odbijać inne
powierzchnie: korę, płyty chodnika, rośliny. 



Do działań związanych z przyrodą, jesienią i obserwacjami warto włączyć elementy związane    
 z matematyką. 
Tematem, który silnie łączy się z przyrodą jest symetria. W trakcie spacerów można poprosić uczniów    
o stworzenia galerii zdjęć, która pokaże symetrię w przyrodzie. 
Dzieci mogą zebrać liście, które po powrocie do sali zostaną przecięte na pół i przyklejone do kartki.
Zadaniem uczniów będzie dorysowanie drugiej, symetrycznej połowy. 
Taka praca pokazuje nie tylko to, że matematyka jest obecna w przyrodzie, ale jest też doskonałym
połączeniem sztuki i nauki. 



Nieodzownym elementem towarzyszącym działaniom z uczniami
w młodszym wieku szkolnym, jest wyrażanie się poprzez sztukę.

 Działania związane z poznawaniem przyrody warto wzbogacić  
 o podsumowanie w formie pracy plastycznej lub technicznej. 

Warto zwrócić uwagę na bogactwo barw, porozmawiać                  
o barwach ciepłych i zimnych oraz o zmianach, które zachodzą w
przyrodzie. 



Ważnym i ciekawym elementem jest jesienna
pogoda. 

Jesienne spacery mogą dostarczyć uczniom
ciekawych przeżyć. Poranna mgła, południowe
słońce i deszcz, który pojawia się znienacka.
Wszystkie te elementy wkomponowane są       
 w jesienną aurę. 

Jest to okazja do eksperymentów z farbami           
i wodą. 



Nauczycielka, edukatorka i podróżniczka. Twórczyni kanału      
 z filmami edukacyjnymi Nauka w plecaku. 
W pracy z dziećmi stawia na aktywność i swobodę wyrażania
siebie. Szkoła i nauka to wielka przygoda, która pozwala
odkrywać świat, badać go i doświadczać. 
W trakcie zajęć niezbędnym elementem są doświadczenia,
eksperymenty, spacery i samodzielne działanie. 
Zachwyca się pięknem świata razem z uczniami i odkrywa          
z nimi reguły, które nim rządzą. Sabina Piłat




