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PROJEKT
MI ĘDZYPRZEDMIOTOWY
Z EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.

PRZYCZYNY ISKUTKI ZANIECZYSZCZENIA
WÓD – SPOSOBY ICH OCHRONY

1. Rodzaj projektu: badawczy
1. Realizatorzy: klasa II GM
2. Czas realizacji 1 miesiąc

Cel ogólny:Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego,
występujących w miejscu zamieszkania.

Cele szczegółowe:

Wiadomości:

1. Zapoznanie się ze stanem czystości rzeki Kurówki.
2. Poznanie przyczyn zanieczyszczenia naszej rzeki.
3. Uzmysłowienie sobie skutków jej zanieczyszczenia.

Umiejętności:

1. Umiejętność prowadzenia badań w terenie.
2. Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

potrzebnym do wykonania badań zanieczyszczenia wód.
3. Umiejętność analizowania i interpretacji wyników.

Postawy:

1. Rozwijanieświadomości ekologicznej uczniów,że każdy ponosi
odpowiedzialność za jakość wody w najbliższym otoczeniu.

2. Kształtowanie indywidualnego zaangażowania w działanie na rzecz ochrony
środowiska.



Treści realizowane w poszczególnych przedmiotach:

Przedmiot Treści nauczania Kształcone umiejętności Osiągnięcia
Biologia Działania człowieka wśrodowisku

przyrodniczym i ich
konsekwencje.

Uczeń:
- Określi na podstawie

biowskaźników klasę
czystości wód

- Oznaczy na podstawie klucza
wybrany organizm roślinny

- Rozpozna na podstawie
albumu wskazany organizm
zwierzęcy

- Omówi obieg wody w
przyrodzie

- Wskaże organizmy
wskaźnikowe w ocenie
czystości wód

- wyjaśni pojęcia: miano coli,
biowskaźnik, ekologia
sozologia

- poda sposoby oszczędzania
wody w gospodarstwie
domowym

- określi funkcję wody w
organizmie człowieka

1. Analizowanie i
interpretowanie
wyników obserwacji
i doświadczeń wraz
z oceną ich
wiarygodności.

2. Ocenianie zmian
zachodzących w
środowisku
przyrodniczym w
wyniku
oddziaływania
człowieka i ich
wpływu na jakość
życia i umiejętność
odnajdywania
środków zaradczych.

Chemia Woda i roztwory wodne-
zagrożenia cywilizacyjne
wynikające z jej zanieczyszczeń.

- dokona pomiarów pH,
twardości wody itp.

- zaplanuje w.w doświadczenia
- wymieni źródła

zanieczyszczeń wód
- wskaże skutki zanieczyszczeń

wód
- poda parametry wody pitnej
- wyjaśni pojęcia: kwaśne

deszcze, pH,ścieki, hydraty

1. Określenie
właściwości
różnorodnych
substancji oraz ich
wpływ na
środowisko
naturalne.

2. Projektowanie i
przeprowadzanie
prostych
doświadczeń
chemicznych.

Geografia Przykłady ochrony krajobrazu na
świecie i w Polsce.
Interakcja Ziemia- człowiek

- rozpozna formę terenu i
określi typ brzegów rzeki

- rozpozna elementy doliny
rzecznej w terenie

- dokona pomiaru wysokości
brzegów, szer. koryta

- sporządzi schemat przekroju
doliny rzecznej

- zlokalizuje dzikie wysypiska
- określi rodzaje odpadów
- oceni stan zanieczyszczenia

wody i dna doliny.
- przewidzi skutki zanieczysz-

czenia rzeki

1. Gromadzenie,
interpretowanie i
prezentowanie
wiedzy
geograficznej.

2. Przewidywanie
zmian w przyrodzie i
w działaniach
człowieka na
podstawie
uzyskanych
wiadomości

I Etap wstępny:

1. Wybór tematu projektu oraz celu ogólnego.
2. Wybór zadań szczegółowych.
3. Opracowanie zadań dla grup.
4. Ustalenie kryteriów oceniania.
5. Opracowanie arkusza oceny pracy.



6. Dobór osób wspierających realizację projektu ( nauczyciele: geografii,
biologii, chemii)

7. Określenie metod, form i terminów konsultacji np. w każdy piątek.
8. Dyskusja w klasie inauguracja.

II Etap - przydzielenie zadań:
Podzielenie klasy na 3 grupy zadaniowe. Każda grupa otrzymuje zasady pracy:

Zasady pracy w grupie:
1. Wybór lidera grupy.
2. Przydział obowiązków ( kto odpowiada za realizację poszczególnych zadań)
3. Sposób podejmowania decyzji.
4. Sposób rozwiązywania sporów.
5. Ustalenie czasu i miejsca spotkań całej grupy.

Grupa – biologów
Temat: Rzekaśrodowiskiemżycia.
Zadania szczegółowe:

1. Przygotowanie informacji na temat właściwości i roli wody w przyrodzie
wody – substancji niezbędnej dożycia ( pojemność cieplna, ciepło
parowania, ciepło właściwe, woda jako rozpuszczalnik,środek transportu
itp.)

2. Informacje ogólne dotyczące klasyfikacji wód. ( I, II, III, wody
pozaklasowe) gospodarcze ich wykorzystanie poszczególnych klas.

3. Określenie klasy czystości rzeki Kurówki na podstawie biowskaźników.
4. Różnorodność fauny i flory w dolinie rzeki Kurówki (rozpoznawanie

roślin i zwierząt za pomocą klucza ) – sporządzenie informatora, albumu.
5. Obieg wody w przyrodzie- przygotowanie informacji, plakatu.

Grupa- geografów
Temat: Kurówka prawy dopływ Wisły.
Zadania szczegółowe:

1. Określenie typu rzeki, kierunku spływu na podstawie mapy, rodzajów
zasilania w wodę

2. Wykonanie pomiaru prędkości rzeki ( co najmniej 3 pomiary)
3. Wykonanie pomiarów wysokości względnej zboczy ( przy pomocy

niwelatora szkolnego)
4. Opis dna rzeki ( piaszczyste, kamieniste, zamulone, pokryte szlamem)
5. Sporządzenie przekroju doliny rzeki Kurówki.
6. Najciekawszy krajobraz obejmujący dolinę rzeki odźródeł do ujścia.

( zdjęcia, opis, uzasadnienie dlaczego?)
7.Lokalizacja dzikich wysypisk oraz rodzaje odpadów (mapa, zdjęcia ).

Grupa chemików:
Temat: Właściwości fizyko- chemiczne wody w rzece Kurówce.
Zadania szczegółowe:



1. Określenie właściwości fizyko- chemicznych:
- zapachu
- barwy
- przeźroczystości
- pomiar temperatury
- pomiar pH
- zawartość azotanów i azotynów
- twardość wody

2. Wskazanieźródeł zanieczyszczenia rzeki (np.: przemysł)
3. Wykazanie związku między odczynem wody a tzw. kwaśnymi

deszczami i zanieczyszczeniem powietrza.
4. Charakterystyka wody pitnej.

III Etap - gromadzenia informacji:

1. Wyszukanie informacji dotyczących danego tematu w dostępnychźródłach.
2. Przeprowadzenie wywiadów np. z członkami koła wędkarskiego,
3. Wywiady z przedstawicielami zakładów przemysłowych Zakładów

Futrzarskich Kurów 1 S.A., Zakładów Mleczarskich oraz rolnikami.
4. Uzyskanie informacji od Gminnego Inspektora OchronyŚrodowiska.
5. Wycieczka do doliny rzeki Kurówki.
6. Wycieczka do oczyszczalniścieków przy Z.F Kurów 1 S.A.

IV Etap - sporządzenie dokumentacji.
1. Wykonanie zielników, albumów, przedstawiających różnorodność

biologiczną doliny.
2. Wykonanie plakatów ilustrujących pracę poszczególnych grup.
3. Portfolio – zdjęcia i opis etapów projektu.

Plan sprawozdania
1. Strona tytułowa
• temat projektu
• nazwisko i imię autora, nazwisko nauczyciela koordynującego projekt

2. Spis treści
3. Podziękowania
• dla osób, instytucji, które poświęciły swój czas

4. Streszczenie
• zawiera najważniejsze osiągnięcia

5. Wstęp
6. Część główna
• zatytułowane rozdziały
• rozwiązania
• metody dojścia do celu
• działania pozwalające dojść do celu



7. Wnioski
8. Rekomendacje
9. Załączniki:
• ankiety, formularze, tabele, wykresy, rysunki, mapy itp.

V Etap - prezentacja prac 22 kwietnia Dzień Ziemi

Grupy otrzymują wcześniej plan prezentacji według którego prezentują wyniki
swojej pracy.

PLAN PREZENTACJI :
1. Przedstaw cel wystąpienia.
2. Przekonaj słuchaczy,że warto wysłuchać tej prezentacji.
3. Przedstaw główne tezy wystąpienia i dokonaj analizy wystąpienia.
4. Po omówieniu każdej części przypomnij najważniejsze elementy.
5. Przedstaw związki występujące między poszczególnymi częściami

prezentacji.
6. Podsumowanie całości.
7. Wnioski.

Prezentacja grup 5- 10 min. w ciekawy sposób.
Prezentacja zebranych materiałów:

- wystawa prac ( albumów, plakatów informacyjnych,meta-
planów,mapa dzikich wysypisk )

- wystawy fotograficzne
- pokaz wideo
- inscenizacja

Zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy, nauczyciele,
uczniowie, przedstawiciel LOP-u, nauczyciele innych szkół zainteresowani
edukacją ekologiczną

VI Etap - ewaluacja
1. Ocena pracy grupy wg karty oceny projektu.
2. Ocena wiadomości ucznia.
3. Ankieta ewaluacyjna projektu dla uczniów.

Arkusz oceny:
1. Oceń pracę Twoich kolegów w skali 1- 6
a- stopień realizacji zamierzonych celów
b- przetwarzanie informacji
c- wykorzystanie czasu prezentacji
d- opracowanie graficzne
e- podział pracy w grupie
f- podejmowanie decyzji
g- rozwiązywanie konfliktów
h- samoocena pracy



Kryteria oceny realizacji projektu:
1. Terminowość...........................................................
2. Trafność i bogactwo doboruźródeł.........................
3. Osiągnięte cele.........................................................
4. Technika wykonania projektu .................................
5. Estetyka wykonania pracy........................................
6. Prezentacja ...............................................................
• konstrukcja prezentacji ...........................................
• zaangażowanie członków grupy w prezentację

................................................................................
• sposób mówienia.....................................................
• wykorzystanie pomocy dydaktycznych..................
• czy prezentacja zmieściła się w czasie ...................

Sposoby oceny:
• ocena grupy..............................................................
• ocena nauczyciela.....................................................
• ocena końcowa.........................................................

Literatura:
1. J. Krzyżewska ,, Aktywizujące metody i techniki w edukacji” cz. II. Zakład

wydawniczy Letter Quality, Suwałki 2000
2. J. Królikowski: Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów

międzyprzedmiotowych. Wyd. CODN, Wa-wa 2000
3. E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska: ,, Ja i mój uczeń pracujemy

aktywnie”. Przewodnik pometodach aktywizujących. Zakład Wydawniczy
SFS, Kielce 2000

4. J. Metkowska ,, Jak realizować projekty w szkole” Biologia w szkole
nr 1/ 2000


