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PROGRAM NAUCZANIA
PRZEDMIOT: ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA

GIMNAZJUM
przy SOSZ-W Nr 1 w Sieradzu
ul.Krakowskie Przedmieście 58

Przeznaczony dla III etapu kształcenia edukacyjnego kl.I-III w
gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim.

Autor: mgr Izabela Jabłońska

I.WSTĘP
Program opracowano:
w oparciu o podstawę programową MEN Dz.U.Nr 14 Poz.129
Sposób realizacji:
Przewiduje się,że poszczególne zagadnienia będą realizowane przez jednego nauczyciela na
lekcjach –ścieżki ekologicznej w trakcie trwania jednego semestru w poszczególnych klasach.

II.CELE
1.Cele ogólne:

• Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższymśrodowisku i ich wartościowanie.
• Rozwijanie wrażliwości na problemy otaczającegośrodowiska.

2.Cele szczegółowe:
• Dostrzeganie przyczyn i skutków niepożądanych zmian zachodzących w

atmosferze,biosferze,hydrosferze i litosferze.
• Uświadomienie tempa zmian zachodzących wśrodowisku dawniej i dziś.
• Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu

zamieszkania.
• Wyjaśnienie skutków ingerencji człowieka wśrodowisko.
• Dostrzeganie różnych sposobów gospodarki rolnej w najbliższej okolicy.
• Dostrzeganie problemu odpadów w skali lokalnej i globalnej.
• Poznanie wpływu rozwoju energetyki naśrodowisko.
• Uświadomienie wpływu transportużywności naśrodowisko.
• Nabycie umiejętności dostrzegania piękna przyrody, umiłowania, szacunku dla niej i

konieczności ochrony.
• Dostrzeganie wpływu własnego stylużycia naśrodowisko.
• Rozwijanieświadomości ekologicznej.

III. ZADANIA SZKOŁY
• Stworzenie warunków umożliwiających pozytywne nastawienie uczniów do

przedmiotu oraz nauczyciela.
• Umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach terenowych i lekcjach

wycieczkach.
• Włączenie się w akcje związane z ochroną środowiska i organizowanie ich

przebiegu na terenie szkoły-współdziałanie z organizacjami władzy lokalnej.
• Ukazanie zależności między stanemśrodowiska a działalnością człowieka.
• Umożliwienie poznania mechanizmów powodujących niepożądane zmiany w

przyrodzie.
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IV.PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA
18 tygodnix1 godzina=18 godzin

Pierwszy rok kształcenia

Dział:Wodaźródłemżycia
L.p. Temat Cele edukacyjne Procedury osiągania

celów
Uwagi

1. Znaczenie wody w
przyrodzie,gospo-
darce iżyciu
człowieka.Zasoby
wodne Ziemi.

-Wskazuje główne rodzaje wód
naturalnych, określa jej rolę w
życiu ludzi,roślin i zwierząt.
-Omawia jej obieg w przyrodzie

Pogadanka
Gazetkaścienna-
Krążenie wody w
przyrodzie

IX-X

2. Główneźródła i
rodzaje
zanieczyszczeń
wód naturalnych

-Wskazuje główne zagrożenia
wód naturalnych.

Metaplan(wpisywanie
działań przyjaznych i
nieprzyjaznych)

3. Wpływ
zanieczyszczenia
wód nażycie
biologiczne i
zdrowie
człowieka.

-Dostrzega wpływ
zanieczyszczeń wód na zdrowie
i gospodarkę człowieka

Dyskusja

4. Sposoby
oczyszczania wód
i zapobiegania
skażeniom.

-Opisuje metody oczyszczania
wód
-Proponuje sposoby
zmniejszania ilości skażeń w
wodzie.

Pogadanka poparta
pokazem-filtrowanie
wody

5. Zapoznanie z
mechanizmami
działania
oczyszczalni
ścieków.

-Poznaje metody oczyszczania
ścieków i urządzenia do tego
służące

Wycieczka do
oczyszczalniścieków

6. Kurczenie się
ilości wody pitnej-
sposoby
oszczędzania.

-Ocenia ilość wody zużywanej
we własnym domu
-Wskazuje sposoby
oszczędzania wody.

Pogadanka,obliczenia

7. Zależności między
,,zakwitem
zbiorników
wodnych” a
zanieczyszczeniem
wód.

-Wyjaśnia co to jest zakwit
wody?
-Wskazuje czynniki powodujące
zakwit wody,rozwój glonów.
-proponuje sposoby eliminacji
przyczyn zanieczyszczenia
zbiorników wodnych glonami.

Dyskusja
Burza mózgów
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Dział:Powietrze
L.p. Temat Cele edukacyjne Procedury osiągania

celów.
Uwagi

1. Obieg tlenu i
dwutlenku węgla
w przyrodzie.

-Opisuje obieg tlenu i
dwutlenku węgla w przyrodzie.
-Wyjaśnia jak człowiek zaburza
równowagę w przyrodzie.

Opis obiegu tych
gazów na podstawie
planszy
Pogadanka

X-XI

2. Zanieczyszczenia
powietrza gazami
trującymi i
pyłami.Smog.

-Określa skład powietrza.
-Podaje bezpośrednie i
pośrednie skutki
zanieczyszczeń atmosfery.
-Wyjaśnia zjawisko Smogu.

Pogadanka poparta
pokazem

3. Sposoby
zapobiegania
nadmiernej emisji
zanieczyszczeń do
atmosfery.

-Rozumienie konieczności
ochrony powietrza i zagrożeń
wynikających z jej braku.

Dyskusja-Burza
mózgów

4. Wpływ zapylenia
na wzrost i rozwój
roślin.

-Omawia budowę i funkcje
liścia
-Wskazuje wpływ zapylenia na
rozwój roślin.
-Proponuje sposoby
zmniejszania zapylenia w
swoimśrodowisku.

Doświadczenie-
hodowla zapylonej
kredą rośliny i bez
zapylenia

5. Wpływ transportu
naśrodowisko
naturalne.

-Znajomość rodzaju substancji
toksycznych emitowanych
przez pojazdy mechaniczne.
-Kojarzenie stanu technicznego
z ilością wydzielanych
zanieczyszczeń.
-Umiejętność przewidywania
skutków zanieczyszczeń
powietrza spalinami.

Wycieczka po okolicy

6. Kwaśne deszcze-
przyczyny i skutki.

-Chemiczne podstawy
powstawania kwaśnych
deszczów.
-Skutki:niszczenie
zabytkow,degradacja
lasów,zakwaszanie jezior.

Opis powstawania
powstawania
kwaśnych deszczów
na podstawie
schematu.
Doświadczenie-
badanie odczynu
deszczówki

7. Dziura ozonowa-
przyczyny i skutki

-Wymienia przyczyny
powstawania dziury ozonowej.
-Wyjaśnia rolę freonów w jej
powstawaniu
-Wyjaśnia wpływ nadmiaru UV
na organizmyżywe.

Opis powstawania
dziury na podstawie
filmu i schematu.
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Dział:Gleba
L.p. Temat Cele edukacyjne Procedury osiągania

celów
Uwagi

1. Intensyfikacja
rolnictwa a
środowisko
przyrodnicze.

-Umiejętność wyróżniania
sposobów intensyfikacji
rolnictwa.
-Wskazywanie obszarów
wybitnie zagrożonych

Śledzenie dróg
rozprzestrzeniania się
w środowisku
związków
chemicznych
stosowanych w
rolnictwie.
Zaznaczanie na mapie
gminy miejsc
szczególnie
zagrożonych.

I

2. Sole mineralne i ich
zastosowanie w
rolnictwie do
nawożenia gleby.

-Wymienia nawozy sztuczne
-Podaje ich właściwości i
szkodliwe działanie na
organizm człowieka
-Wskazuje na różnice między
nawozami naturalnymi a
sztucznymi.

Pogadanka poparta
pokazem

3. Ostrożne
stosowanie
nawozów
sztucznych i
środków ochrony
roślin.Gospodarstwa
ekologiczne.

-Ukazywanie wpływu
stosowania nawozów
sztucznych i pestycydów na
produkty zdrowejżywności.
-Dostrzeganie różnych
sposobów gospodarki rolnej w
najbliższej okolicy

Wycieczka do
pobliskiego
gospodarstwa

4. Szkodliwe skutki
przenawożenia
gleby oraz
niewłaściwego
stosowaniaśrodków
ochrony roślin.

-Przewiduje groźne skutki
intensyfikacji rolnictwa na
otaczającą przyrodę,podaje
przykłady zauważalne w
swojej okolicy

Dyskusja



5

Drugi rok kształcenia

Dział:Różnorodność biologiczna-znaczenie jej ochrony
L.p. Temat Cele edukacyjne Procedury osiągania

celów
Uwagi

1. Cele,zadania,oraz
metody ochrony
przyrody.

-Rozumie celowość ochrony
środowiska przyrodniczego.
-proponuje działania
prowadzące do jej ochrony.

Dyskusja panelowa
Wykonanie gazetki
ściennej-,,Walory
naszej okolicy”

IX-XII

2. Instytucje powołane do
ochrony przyrody-LOP.

-Uzasadnienie celowości
powołania organizacji
zajmujących się ochroną
przyrody
-Wymienia ważniejsze
instytucje zajmujące się
ochroną przyrody
-Określa zadania LOP

Prelekcja w siedzibie
LOP

3. Do czego upoważnia
nas członkostwo w
szkolnym kole LOP?

-Zna i stosuje się do zasad
obowiązujących członków
LOP

Pogadanka
Nabycie legitymacji
Zapoznanie się z
regulaminem

4. Prawne formy ochrony
przyrody-parki
narodowe-
położenie,fauna i flora.

-Podaje definicję PN,
wymienia je
-Uzasadnia celewość
powołania
-Przestrzega zasady
zachowania się
obowiązujących na terenie
chronionym
-Wymienia zwierzęta i
rośliny spotykane na terenach
chronionych.

Zapoznanie się z
mapą PN w Polsce.
-Przegląd parków w
atlasie

5. Mniejsze obszary
prawnie chronione-
parki
krajobrazowe,rezerwaty
i pomniki przyrody.

-Różnicuje parki
krajobrazowe,rezerwaty i
pomniki przyrody.
-Charakteryzuje wybrane
tereny
-Wymienia zwierzęta i
rośliny spotykane na terenach
rezerwatu.

Graficznie
przedstawia tereny
interesujące z punktu
widzenia
prztrodniczego

6. Obszary chronione
naszego terenu-
rezerwaty przyrody.

-Zna formy ochrony przyrody
w swojej miejscowości.
-Orientuje się w obszarach
przeznaczonych pod ochronę.
-Rozpoznaje gatunki rzadkie i
chronione.
-Wymienia najpopularniejsze
rośliny chronione w Polsce.

Zebranie informacji
na temat obszarów
chronionych w
swojej
miejscowości.Analiza
mapy gminy.
Wyciedzka do
rezerwatu „Półboru”
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7. Rośliny chronione w
Polsce.

-Rozpoznaje je w atlasie. Przegląd atlasu
„Rośliny chronione „
-konkurs

8. Rośliny i zwierzęta
rzadkie chronione
naszych okolic.

-Rozpoznawanie gatunków
rzadkich i chronionych.
-Wskazywanie na rolę
dzikich roślin i zwierząt w
gospodarce lokalnej
społeczeństwa.

Wyszukiwanie w
atlasie zdjęć roślin i
zwierząt rzadkich i
chronionych
charakterystycznych
dla swojej
miejscowości.
-Konkurs na
najlepsza pracę
plastyczną.

9. Rozpoznam każdy liść. -Rozpoznaje liście
pospolitych drzew i krzewów.

Układanie
kompozycji z liści
Samoocena

10. Zwierzęta prawnie
chronione.

-Wymienia
chronione:ryby,płazy,gady,i
ssaki.
-Rozpoznaje na fotografiach
-Uzasadnia potrzebę ochrony
gatunkowej.

Burza mózgów
Polska Czerwona
Księga

11. Ssaki objęte ochroną
gatunkową.Okresy
ochronne.Dokarmianie
w czasie zimy.

-Wymienia ssaki objęte ścisłą
ochroną.
-Omawia formy ochrony
ścisłej i częściowej.
-Rozumie i stosuje
dokarmianie zwierząt
dzikich.

Przegląd atlasu.
-Okresy
ochronne,obliczenia
kalendarzowe.

12. Owady pożyteczne-ich
rola i ochrona,życie
pszczoły.

-Wymienia owady
pożyteczne z punktu
widzenia człowieka.
-Wyjaśnia na czym polega
pożyteczna rola owadów

Metaplan

13. Znaczenie ptaków w
przyrodzie i gospodarce
człowieka.Dokarmianie
ptaków zimą.

-Omawia znaczenie ptaków
w przyrodzie, proponuje
sposoby ochrony.
-Wymienia ptaki chronione.
-Uzasadnia potrzebę
dokarmiania ptaków zimą.

Przegląd ptaków
chronionych w
atlasie.
Zawieszenie
karmników.

14. Ochrona ryb i
zbiorników
wodnych,Prawa i
obowiązki wędkarza.

-Wskazuje na konieczność
ochrony niektórych gatunków
ryb.
-Zna prawa i obowiązki
wędkarza i jestświadomy
przestrzegania zasad
zawartych w regulaminie
wędkarskim.

Zapoznanie z
regulaminem
wędkarskim
Obliczenia
kalendarzowe-
terminy połowów
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.

Dział:Energia elektryczna.Energia jądrowa.
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L.p. Temat Cele kształcenia Procedury osiągania
celów

Uwagi

1. Produkcja
energii
elektrycznej i jej
wpływ na
środowisko(gazy
trujące
powstające
podczas spalania
węgla)

-Poznaje wpływ rozwoju
energetyki naśrodowisko
-Wymienia tereny szczególne
zagrożone
-Omawia sposoby produkcji prądu
-Charakteryzuje prąd jako
strumień elektronów
-Podaje gazy powstające podczas
spalania

Dyskusja poparta
pokazem

I

2. Efekt
cieplarniany -
podwyższenie
temperatury na
Ziemi
-przyczyny i
skutki

-Wyjaśnia zjawisko efektu
cieplarnianego
-Podaje przyczyny jego
powstawania
-Przewiduje groźne skutki
podwyższenia temperatury na
Ziemi

Analiza planszy
przedstawiającej
graficznie powstania
efektu.
Konkurs na
najciekawszy plakat
przewidujący
kataklizm

3. Ekologiczne
źródła prądu.
Elektrownie
atomowe.
Promieniowanie
jonizujące –
ryzyko i
korzyści

-Rozumie bezpieczną dla
środowiska produkcję energii
-Dostrzega plusy i minusy
promieniowania jonizującego

Film video.
Dyskusja

4. Energia w twoim
domu.
Oszczędzanie
czy
marnotrawstwo

-Wymienia urządzenia elektryczne
wykorzystywane w domu
-Odczytuje moc urządzeń
-Uzasadnia dlaczego należy
oszczędzać energię

Ćwiczeniowa.
Obliczanie zużycie
energii w ciągu
doby w swoim
domu.

Trzeci rok kształcenia
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Dział:Składowanie odpadów
L.p. Temat Cele kształcenia Procedury osiągania

celów
Uwagi

1. Odpady-Skąd się
biorą,jak nas
trują?

-Wymienia rodzaje odpadów
wg.pochodzenia.
-Przewiduje skutki skażenia
środowiska odpadami
komunalno-bytowymi.

Dyskusja poparta
prezentacją różnych
opakowań będących
odpadami.

X-XII

2. Prpblem
składowania
odpadów.

-Wskazuje sposoby ograniczania
ilości odpadów.
-Podaje skład kosza
pochodzącego z gospodarstwa
domowego.

Metaplan
Skład procentowy
kosza-obliczenia
Przedstawienie
graficzne.

3. Segregując śmieci
oszczędzasz
przyrodę.

-Wyjaśnia związek między
segregacją odpadów a
oszczędzaniem naturalnych
zasobów przyrody.
-Dokonuje segregacjiśmieci we
własnym gospodarstwie oraz w
szkole.

Prezentacja
kolorowych worków
Plakat propagujący
segregację śmieci-
konkurs

4. Włączamy się w
akcję ,,Sprzątanie
świata”

-Wykonuje działania na rzecz
ochronyśrodowiska
-Rozumie potrzebę i znaczenie
swojego działania.
-Motywuje innych do działania.

Sprzątanie terenu
wokół szkoły

5. Jakie uczucia
towarzyszyły mi
podczas akcji –
Sprzątanieświata?

-Ocenia postępowanie swoje i
innych.
-Mówi jakie uczucia
towarzyszyły mu przed, po i w
trakcie sprzątania.

Metaplan
Pogadanka

6. Recykling-
wykorzystanie
odpadów jako
surowiec wtórny.

-Wyjaśnia pojęcie recyklingu
-Wymienia produkty nadające
się do powtórnego przerobu.
-Wskazuje ich miejsce skupu w
swojej miejscowości.

Pogadanka

7. Makulatura jako
surowiec wtórny
do produkcji
papieru. Polski
przemysł
papierniczy.

-Wymienia surowce do produkcji
papieru.
-Poznaje metody produkcji
papieru.
-Oszczędnie gospodaruje
materiałami papierniczymi.

Pogadanka
Doświadczenie-
badanie właściwości
celulozy.
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8. Kompostowanie
jako jeden ze
sposobów
recyklingu.Skład
pryzmy
kompostowej

-Wyjaśnia rolę kompostu jako
nawozu naturalnego.
-Wymienia skład pryzmy.Podaje
korzyści kompostowania

Pogadanka
Graficzne
przedstawienie
pryzmy.

9. Dzikie wysypiska
śmieci.

- Przewiduje skutki
nieprawidłowego składowania
śmieci i odpadów.
- Wskazuje sposoby
zagospodarowania odpadów

Sporządzanie mapy
dzikich wysypisk
śmieci
Wykonanie gazetki
tematycznej.

10. Wpływ skażenia
odpadami na
organizm
człowieka.

-Wskazuje zgubne skutki
skażenia odpadami na organizm
-Stosuje zasady higieny

.

Pogadanka
Kula śniegowa
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Dział:Produkcja zdrowejżywności.
L.p. Temat Cele edukacyjne Procedury

osiągania celów
Uwagi

1. Zasady produkcji
zdrowej
żywności.Gospodarstwa
ekologiczne.

-Omawia metody uprawy
stosowane w
gospodarstwach
ekologicznych.
-Rozpoznajeżywność
wyprodukowaną
ekologicznie.

Wycieczka do
gospodarstwa
ekologicznego

XII-I

2. Ekologiczne uprawy na
działce szkolnej.

-Sprawnie pracuje na
działce.

Praca na działce

3. Zagrożenia dla
środowiska i własnego
organizmu płynące ze
stosowania nadmiernej
ilości nawozów
sztucznych iśrodków
ochrony roślin.

-Wykazuje znajomość
produkcji i wykorzystanie
nawozów naturalnych
-Wymienia zagrożenia dla
organizmówżywych w
wyniku intensyfikacji
środowiska

Metoda puzzli
Projektowanie
ulotek
zachęcających do
upraw
ekologicznych.

4. Krainy geograficzne
sprzyjające uprawie
zdrowych roślin.

-Wskazuje tereny
sprzyjające uprawom
ekologicznym
-Umiejętnie planuje
zabezpieczenia upraw przed
zanieczyszczeniami
np.ściany zieleni,podział
warzyw na mniej i bardziej
wrażliwe

Analiza mapy
Metoda puzzli-
każda grupa
charakteryzuje
wybrane atrakcyjne
ekologicznie
krainy.

5. Rodzaje upraw
rolniczych w naszej
okolicy.

-Rozpoznaje rośliny
uprawne
-Orientuje się w
bezpiecznych sposobach
przechowywania i
zabezpieczania płodów
rolnych.

Wycieczka po
okolicy
Obserwacja pól

6. Wpływ prawidłowego
odżywiania na rozwój
fizyczny człowieka.
Konieczność
spożywania I i II
śniadania.

-Zna zapotrzebowanie
energetyczne organizmu w
różnych okresachżycia
-Jest przekonany o
konieczności regularnego
spożywania posiłków
-Rozumie piramidę
pokarmową

Analiza piramidy
pokarmowej
Pokazżywieniowy
Analiza wzoru
4x4x4(4xdziennie
co 4 godz. Produkty
z 4 grup
żywieniowych)
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7. Związek między
stosowaniemśrodków
chemicznych a składem
pierwiastkowym
produktów
spożywczych.

-Podaje wpływ chemizacji
rolnictwa na skład
pierwiastkowy płodów
rolnych.Określa wpływ
metali ciężkich na organizm
czlowieka

Pogadanka
Pokaz produktów z
konserwantami i
bez-odczytywanie
składników

8. Co jesz i skąd pochodzi
tażywność ?Transport
żywności i jego wpływ
naśrodowisko.

-Uświadomienie wpływu
transportużywności na
środowisko,na ceny tej
żywności, rynek pracy.

Pogadanka poparta
pokazem
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V. PRZEWIDYWANE OSI ĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1.Dostrzega, opisuje i wyjaśnia związki między naturalnymi składnikamiśrodowiska,
człowiekiem i jego działalnością.
2.Dostrzega i opisuje niepożądane zmiany w atmosferze, biosferze i litosferze.
Obserwuje i rejestruje tempo zmian zachodzących w najbliższej okolicy.
3.Docenia walory przyrodnicze i kulturowe swojej okolicy.
4.Rozpoznaje pospolite rośliny i zwierzęta swojej okolicy.
5.Omawia przyczyny i skutki skażeniaśrodowiska.
6.Podejmuje działania na rzecz ochronyśrodowiska.
7.Wymienia przykłady obszarów chronionych swojej okolicy.
8.zna położenie, faunę i florę parków narodowych.
9.Potrafi pracować w zespole.
10.Prezentuje w swoim otoczeniu możliwości segregowania odpadów.
11.Dostrzega możliwości oszczędzania surowców..
12.Umie korzystać z innych niż podręcznik informacji.
13.Uzasadnia wpływ czynników na zdrowie człowieka.
14.Swobodnie komunikuje się.
15.Dokonuje samooceny.
16.Czyta instrukcje i prawidłowo je wykonuje.
17.Rozwiązuje problemy w sposób twórczy.

VI. METODY NAUCZANIA
• Obserwacja
• Praktycznego działania:doświadczenia,ćwiczenia,pokazy.
• Pogadanka
• Dyskusja
• Aktywizujące: praca z mapą, metaplan, mapa pojęciowa, burza mózgów,
• Film
• Wycieczki
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VII. EWALUACJA OSI ĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Różnice, jakie występują w indywidualnych możliwościach poznawczych, różnorakie
uwarunkowania psychofizyczne dzieci upośledzonych umysłowo i podejście do nauki
szkolnej powodują trudności w osiąganiu wielu wcześniej założonych celów edukacyjnych.
Toteż sprawdzanie osiągnięć uczniów, jak również ocena ich postępów muszą być
indywidualne.
W przygotowaniu sprawdzianów i ocenie osiągnięć każdego ucznia należy brać pod uwagę:
-zainteresowanie przedmiotem
-indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne ucznia
-wcześniejsze osiągnięcia
-poziom wiedzy
-poziom kształconych umiejętności
-zachowaniaświadczące o stosunku do przyrody i jej ochrony

FORMY EWALUACJI
• Odpowiedzi ustne na zadany temat
• Prace pisemne: odpowiedzi na pytania, odpowiedzi za pomocą rysunku, testy(wyboru,

luk)
• Zadania praktyczne
• Prowadzenie zeszytu

Dobór metod i narzędzi kontroli należy do nauczyciela przedmiotu pracującego
bezpośrednio z uczniami Końcowa ocena osiągnięć uczniów jest wyrażona ogólnie
przyjętymi ocenami szkolnymi.


