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I -WSTĘP

W dobie postępu techniczno- cywilizacyjnego więź z przyrodą staje się obca
współczesnemu człowiekowi. Tempo procesów degradujących środowisko
wyraźnie wzrasta, mimo zabiegów różnych organizacji międzynarodowych,
państwowych i społeczeństw dla ratowaniaśrodowiska i jego zasobów na
naszych oczach powstają ogromne zniszczenia np. góry odpadów, ginące rośliny
i zwierzęta wzrost chorób cywilizacyjnych.
Człowiek tak radykalnie zmienił swoje otoczenie,że musi zmienić siebie,żeby
być zdolnym do przywróceniatemu otoczeniu równowagi. Nie jest to zadanie
proste. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że zarówno degradacja
środowiska, chaos wizualny i przestrzenny ujemnie wpływa na ich zdrowie
fizyczne. Nadal jednakświadomość konieczności globalnego zaangażowania
w działania na rzecz zmiany istniejącego stanu jest zdecydowanie
niewystarczająca.

Jeśli ludzie mają przezwyciężać skutecznie zagrożeniaśrodowiskowe
i w konsekwencji przetrwać to pożądane jest ukształtowanie właściwej postawy
proekologicznej począwszy od ucznia szkoły podstawowej.

W reformie szkolnej wdrożonej od 1999 roku na wszystkich poziomach
kształcenia podkreśla się konieczność stwarzania warunków do uzyskania przez
uczniów wiedzy i przekonania, że wszystkie elementy środowiska
przyrodniczego oraz działalność człowieka są od siebie zależne. Istota
kształcenia ekologicznego tkwi przede wszystkim w odpowiedniej zmianie
świadomości społeczeństwa. To zadaniem szkoły jest wzbudzić motywację do
odpowiedniego traktowaniaśrodowiska i korzystania z jego zasobów. Zasoby
powinny być traktowane jako własność i dziedzictwo całej ludzkości. Należy
uwrażliwiać uczniów na piękno przyrody, zachęcać do częstego kontaktu z nią,
wpajać zasady odpowiedzialności za stanśrodowiska.
Efektem takiego kształcenia ekologicznego będzie szacunek dośrodowiska
i chęć jego ochrony. Nauczyciele pomagają uczniom w osiągnięciu poczucia
odpowiedzialności za środowisko w skali globalnej i lokalnej poprzez
przygotowanie do uczestnictwa w różnych programach ekologicznych, akcjach,
konkursach, festynach.. To właśnie nauczyciele mogą dokonać zmiany
w sposobie patrzenia uczniów naśrodowisko.

Jestem nauczycielką z wieloletnim stażem pracy w szkole wiejskiej. Do
ciągłych poszukiwań czegoś nowego na rzeczśrodowiska inspirowali mnie moi
uczniowie. To oni podsuwali mi pomysły i często wskazywali drogę do pracy.
Są zaangażowani w różne akcje na rzeczśrodowiska od wielu lat. Biorą udział
w : Alercie Ekologicznym, Akcji Sprzątania Świata, dokarmianiu zwierząt
zimą, nasadzeniach drzew, zbiórce surowców wtórnych czy segregacji



3

odpadów. Uczestniczyli w programach„ Bystrzyca –moja rzeka” i „ Czysta
Wisła i Rzeki Przymorza” oraz w Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej.

Moja rola to czuwanie nad całością, doradzanie i w razie potrzeby pomoc.
W ramach ukazywania uczniom jednolitego obrazuświata wykorzystuję ich
naturalną aktywność i poprzez odmienne od lekcyjnych formy pracy, wdrażam
je do przyszłych zadań i obowiązków oraz pełnienia różnych ról społecznych.
Wspólnie kultywujemy tradycje, zwyczaje i obrzędy. Szczególną uwagę
zwracam na rozwijanie zainteresowań uczniów pięknem i bogactwem naszej
Małej Ojczyzny. Do niej zaliczamy naszą gminę. Pogłębianie wartości
społecznych, poznawanie najbliższej okolicy i okazywanie szacunku dla
wspólnych tradycji i obrzędów odgrywa dużą rolę we wszechstronnym rozwoju
uczniów. To wzorce, które się pamięta przez całeżycie. Dzieci są bardzo
wrażliwe na piękno otoczenia, dlatego pragnę je uczyć kochać to, co jest im
szczególnie bliskie. Ukazanie uczniom tego, co w ich regionie jest piękne,
ciekawe i godne zaprezentowania, to najprostszy sposób, który pozwala czuć
rdzenność tego regionu, znać i szanować jego tradycje, budzić przywiązanie
i miłość do rodzinnej ziemi. To nie tylko wpłynie na zdobycie wiedzy o
środowisku pojętym jako układ stosunków przyrodniczych, ekonomicznych
i społecznych w jakichżyje człowiek, ale również pozwoli nabyć poczucie
odpowiedzialności za nie.

W dalszym ciągu poszukuje nowych metod pracy z uczniami na rzecz ich
najbliższegośrodowiska.
Chcę wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności uczniów do sporządzenia
monografii miejscowości i okolic w której jest położona szkoła.

Myślę, że ta monografia rozbudzi większe zainteresowanie własnym
regionem, historią i kulturą oraz pięknem tego zakątka ziemi, któremu na imię :

„ Bystrzyca Stara”

II- CELE

Celem opracowania monografii jest:

• ukierunkowanie aktywności uczniów na najbliżsześrodowisko;
• kompleksowe poznanieśrodowiska;
• stworzenie warunków do wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w

praktycznym zastosowaniu;
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• tworzenie nowych wzorców zachowań uczniów, ich rodziców i samorządu
gminy;

• świadome i właściwe gospodarowanieśrodowiskiem;
• wyrabianie w społeczności lokalnejświadomości dotyczącej istnienia

zależności pomiędzy działalnością człowieka aśrodowiskiem;
• wskazanie możliwości rozwiązywania istniejących problemów w

najbliższym otoczeniu;
• wspomaganie edukacji ekologicznej w gminie;
• zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami, instytucjami, i samorządem

lokalnym:

Opracowana monografia może stać się przykładem nowej formy
edukacyjnej programu ekologicznego dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Przystępując do opracowania monografii trzeba założyć, że zmierzamy do
uświadomienia uczniom i społeczeństwu miejscowości, w której znajduje się
szkoła problemów ochrony i kształtowaniaśrodowiska.

III- ZAKRES MONOGRAFII

Monografia obejmuje:
1. Miejsce miejscowości na mapie:
• położenie miejscowości z zaznaczeniem jej miejsca na mapie kraju,

województwa, powiatu, gminy.
2. Charakterystykę miejscowości:
• ustalenie pochodzenia „historii” nazwy miejscowości.
• analiza populacji ludzi występującej na danym terenie;
• zajęcia mieszkańców;
• skały i gleby okolicy;
3. Tradycje :
• historyczny opis tradycji miejscowości;
• wybitne postacie historyczne związane z miejscowością;
• obrzędy i zwyczaje ludowe.
4. Florę i faunę miejscowości:
• monitoring ciekawych i cennych zakątków przyrody;
• rośliny i zwierzęta występujące w miejscach wskazanych do obserwacji;
• zwierzęta i rośliny hodowane.
5. Monitorowanieśrodowiska:
• powietrza;
• wód;
• gleby;
• odpadów,
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IV –ORGANIZACJA PRACY

1. Przystępując do realizacji tego przedsięwzięcia należy podkreślić fakt, iż
powinien on być zgodny z programem rozwoju szkoły.

2. Należy zaangażować do realizacji zadań wszystkich nauczycieli
i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dodatkowo stworzyć aktywną
grupę uczniów, która ma chęć uczestniczenia w badaniachśrodowiska.

3. Zagadnienia mogą być realizowane na :
• lekcjach przyrody, języka polskiego, historii, plastyki, godzinach

wychowawczych;
• ścieżkach przedmiotowych- ekologicznej, regionalnej;
• zajęciach pozalekcyjnych np. Koło Młodych Ekologów, zespół ludowy;

4. Realizacja rozłożona jest no okres trzech lat. Rozpoczyna się od klasy IV
kończy w klasie VI szkoły podstawowej.

5. Następna czynność to omówienie działań, których realizacja podzielona jest
na etapy:
• zapoznanie uczniów z terenem miejscowości i okolic oraz problemami;
• ustalenie tematów do realizacji dla poszczególnych klas w danym roku

szkolnym;
• określenie harmonogramu działań i wyznaczenie osób odpowiedzialnych;
• zdobywanie wiadomości o miejscowości i bieżące ich wykorzystywanie

na lekcjach,ścieżkach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych;
• po roku pracy klasa zaangażowana w przedsięwzięcie składa

sprawozdanie z zadań, które wykonała;
• podsumowanie całości nastąpi po trzech latach pracy.

6. Efekty pracy mogą być przedstawione w formie :
• opisowej;
• konkursu wiedzy o miejscowości;
• gazetki;
• koncertu tańców i pieśni ludowych;
• wystawy prac plastycznych
Wyniki, wnioski, prace plastyczne, gazetki, koncerty, zostaną
zaprezentowane na forum szkoły i gminy.

V- OCZEKIWANE EFEKTY

Opracowana monografia wskaże drogę do dalszej pracy na rzecz
miejscowości i okolic. Dzięki niej uczniowie poznają lepiej swojeśrodowisko.
Zostanie nawiązana współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami
działającymi na terenie gminy ( Towarzystwo Regionalne, Dom Kultury)oraz
współpraca i wymiana doświadczeń między szkołami zainteresowanymi
opracowaniem monografii miejscowości, w której jest położona szkoła.
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VI -PROPOZYCJE ROZWIAZA Ń OPRACOWANIA
MONOGRAFII DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS.

Tematy do realizacji klasa Sposoby realizacji Osoba
odpowiedzialna

IV 1.Na lekcjach przyrody wykonanie mapy Polski
z naznaczeniem województwa, powiatu, gminy
oraz miejscowości.

2. Zebranie informacji na temat sołectw
wchodzących w skład gminy.

Nauczyciel
przyrody

Nauczyciel
wychowawca

V 1.Wykonanie mapy gminy z zaznaczeniem sołectw
i ważniejszych miejscowości – lekcja przyrody

2. Formy terenu miejscowości i okolic- wykonanie
modelu w plastelinie-ścieżka ekologiczna

Nauczyciel
przyrody

1. Położenie
miejscowości

na mapie Polski

VI 1.Wykonanie planu waloryzacyjnego miejscowości
i okolic z zaznaczeniem, dróg, mostów, parków

gospodarstw, lasów, pól, zadrzewień śródpolnych,
szkoły, oczyszczalniścieków, kościoła. Realizacja
naścieżce ekologicznej.

Nauczyciel
przyrody

IV 1. Poznanie historii miejscowości i okolic.
Realizacja na lekcjach historii.

2. Zebranie informacji na temat głównych zajęć

mieszkańców oraz zawodów przez nich
wykonywanych.---przeprowadzenie wywiadu
i przedstawienie wyników na lekcji
wychowawczej.

3. Wycieczka piesza lub rowerowa po najbliższej
okolicy w celu zapoznania się z ciekawymi
zakątkami przyrody.

Nauczyciel historii

Nauczyciel
wychowawca.

Nauczyciel
przyrody
i wychowawca.

3. Charakterystyka
miejscowości

V

1. Zebranie informacji na temat gleb występujących
na terenie gminy i ich przydatności rolniczej-
przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem
urzędu gminy.

2. Zapoznanie z obrzędami i tradycjami ludowymi
( opis stroju ludowego, tańce ludowe,
przyśpiewki ludowe). Realizacja naścieżce
regionalnej oraz na zajęciach pozalekcyjnych-
zespół ludowy.

3. Wykonanie prac plastycznych związanych z
tradycjami i obrzędami świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocnych- wystawa na forum
szkoły, kościoła, Domu Kultury.

Nauczyciel
przyrody

Nauczyciel
realizujący ścieżkę
regionalną,
instruktor zespołu
ludowego.

Nauczyciel plastyki
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VI 1. Dokonanie analizy na podstawie zebranych
informacji na temat liczebności, struktury
wiekowej populacji mieszkańców. Dane można
zebrać na podstawie wybranych np. 50 rodzin.
Będą to dane przybliżone. Można przedstawić je
w postaci wykresu.

2. Wykonanie gazetki, albumu na temat wybitnych
postaci historycznych związanych z
miejscowością i okolicami.

3. Wycieczka polami w celu dokonania analizy
zadrzewień śródpolnych i ich wpływu na
utrzymanie równowagi ekologicznej.

Nauczyciel
przyrody

Nauczyciel historii,
plastyki

Nauczyciel
przyrody.

IV
1. Zebranie informacji na temat zwierząt i roślin

hodowlanych.
2. Wykonanie prac plastycznych związanych

z ciekawymi zakątkami przyrody.
3. Określenie miejsca występowania roślin

chronionych i zwierząt dziko żyjących oraz
dokumentowanie w postaci zdjęć.

Nauczyciel
przyrody, plastyki

V

V-VI

1. Zbieranie gatunków roślin do zielnika z różnych
miejsc miejscowości i okolic- wycieczka
a/ założenie zielnika.
b/ opis gatunków na podstawie klucza do
oznaczania roślin i albumów.

2. Prezentacja najciekawszych zielników na forum
szkoły- wystawa

4. Flora i fauna
miejscowości

VI
1. Zaznaczenie na planie obiektów przyrody ożywionej i
nieożywionej. Zebranie informacji na temat pomników
przyrody występujących na terenie gminy- konserwator
przyrody, wycieczka do parku.

Nauczyciel
przyrody

5.Monitorowanie
środowiska:

wody

IV

V

VI

1. Wycieczka nad rzekę Bystrzycę ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zwierzęta
jakie w niejżyją.

2. Lokalizacja miejsc, w których rzeka jest
zanieczyszczona.

3. Określenie zanieczyszczeń występujących w
rzece.

4. Praca z przygotowanymi ankietami
dotyczącymi określenia stanu czystości rzeki-
Praca dla chętnych uczniów. Zajęcia
pozalekcyjne.

5. Praca oczyszczalniścieków- wycieczka.

Nauczyciel
przyrody.
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6. Określenie odczynu wody, zawartości
fosforanów, azotanów – ocena czystości rzeki
Wykonanie tego zadania proponuję uczniom
gimnazjum.

IV 1. Określanie i zapisywanie w tabeli kierunku
wiatru w różnych porach roku przez jeden
miesiąc.

2. Dokonanie obliczeń ilości przejeżdżających
samochodów w różnych porach dnia.

V 1. Wycieczka do lasu- szukanie roślin
wskaźnikowych (porosty).

2. Zebranie informacji na temat uprawy roślin w
ogródkach przy drogach oraz wypasu bydła.

powietrza

VI 1. Praca z ankietą dotyczącą monitoringu.
2. Analiza wyników i przedstawienie wniosków.

odpady IV- VI 1. Zlokalizowanie nielegalnych wysypiskśmieci.
2. Zaznaczenie na mapce miejscowości.
3. Zebranie informacji na temat położenia wysypisk legalnych na

terenie gminy.
4. Uczestnictwo szkoły w segregacji odpadów.
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