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WSTĘP

Dziś trudno znaleźć na świecie obszar nie dotknięty klęską ekologiczną.

Nieskażone powietrze, czysta woda i zdrowe lasy należą już do rzadkości.

Wobec narastającego zagrożenia, przyszłe pokolenia będą zmuszone stawić

czoło problemom niewspółmiernie większym, niż obecnie. Walka w obronie

naszej egzystencji jest przede wszystkim sprawą ludzi młodych. Już od

najwcześniejszego dzieciństwa należy przygotować dzieci intelektualnie

i emocjonalnie do ochronyśrodowiska, w którymżyją i rozwijają się.

„ Świat należy do ludzi młodych. Młodzi

ekolodzy mogą wpłynąć na losy naszej

planety.”

John Elkington



I CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Wiadomości
- Właściwe rozumienie i definiowanie podstawowych pojęć z zakresu kształtowania

i ochronyśrodowiska
- Uczenie obserwowania zjawisk zachodzących wśrodowisku
- Poznanie związków miedzyśrodowiskiem i człowiekiem
- Poznanie problemów związanych z rozwojem cywilizacji
- Poznanie motywów ochrony przyrody

Umiejętności
- Obserwowanie zjawisk i procesów zachodzących wśrodowisku
- Dostrzeganie zależności między człowiekiem, a przyrodą
- Dokonywanie oceny działalności człowieka i jego wpływu na stanśrodowiska
- Przeprowadzanie prostych badań oceny stanuśrodowiska najbliższej okolicy
- Wnioskowanie na podstawie danych zebranych w wyniku obserwacji
- Korzystanie z różnychźródeł informacji

Postawy
- Kształtowanie nawyków kulturalnego obcowania z przyrodą podczas zajęć

terenowych, wycieczek oraz wżyciu codziennym
- Przekonanie o odpowiedzialności człowieka za stanśrodowiska przyrodniczego
- Przekonanie,że środowisko należy tak wykorzystać, aby zachować je dla przyszłych

pokoleń
- Kształtowanie wrażliwości naśrodowisko przyrodnicze, szacunek dla niego,

wrażliwość na piękno przyrody
- Pobudzanie do aktywnego działania na rzecz ochronyśrodowiska
- Świadome planowanie i organizowanie działań służących poprawie stanuśrodowiska

w najbliższym otoczeniu
- Współodpowiedzialność za ochronę środowiska
- Wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak: pracowitość, spostrzegawczość,

systematyczność, dokładność, zdyscyplinowanie.

II PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Program zakłada odejście od systemu klasowo – lekcyjnego, a proponuje następujące
procedury osiągania celów:

- Zorganizowanie wycieczek pieszych, rowerowych
- Gromadzenie informacji na określony temat z prasy, TV, radia, książek, Internetu,

materiałówźródłowych
- Analizowanie map, przewodników, zdjęć
- Zorganizowanie wystawy „zdrowejżywności”
- Zorganizowanie i przeprowadzenie w szkole zbiórki makulatury lub puszek

aluminiowych
- Przygotowanie inscenizacji ekologicznej z okazji „Dnia Ziemi”
- Wykonywanie pomiarów zużycia wody w domu
- Badanie jakości wody w rzece
- Wykonywanie zielnika
- Wykonywanie spisu pospolitych drzew rosnących w okolicy szkoły



- Opieka nad terenami zielonymi wokół szkoły
- Zorganizowanie i branie udziału w konkursach plastycznych
- Stosowanie aktywnych metod nauczania tj.: dyskusje, gry dydaktyczne, praca w

grupach, „burza mózgów”

III WYKAZ MODUŁÓW I TEMATÓW SZCZEGÓŁOWYCH

L.p. MODUŁ TEMAT
LICZBA
GODZIN

1. Człowiek, cząstka
przyrody
i niszczyciel jej
urody

1. Jak zrozumieć Ziemię?
2. Jesteśmy gospodarzami naszej

miejscowości
3. Rekreacja, jako zagrożenie dla przyrody

1
2

4

2. Ekologia w moim
domu

1. Woda wspólnym dobrem
2. Źródła i następstwa zanieczyszczeń wód
3. Szukaj rady na odpady
4. Zawartość szkolnego koszaśmieci

1
6
3
3

3. Ochrona
krajobrazu

1. O czym szumi las?
2. Formy ochrony przyrody w Polsce

3
6

4. Zdrowie
człowieka, a
ekologia

1. Jak dbać o własne zdrowie?
2. Żywność i ekologia

3
3



L.p. MODUŁ TEMAT ZAKRES TRE ŚCI SPOSÓB
REALIZACJI

WYTWORY
UCZNIA

TERMIN
REALIZACJI

Jak zrozumieć
Ziemię?

- Co to jestśrodowisko?
- Czym jest Ziemia?
- Co to jest ekologia?
- Najważniejsze zagrożenia

Ziemi
- Co to jest Dzień Ziemi?
- Co to jest SprzątanieŚwia-

ta?

pogadanka Przygotowanie te-
czek celem gro-
madzenia infor-
macji na temat za-
grożeń Ziemi

wrzesień

1.

Jesteśmy go-
spodarzami
naszej miej-
scowości

- Zasoby Ziemi odnawialne
i nieodnawialne

- Skutki dawnej i obecnej
działalności człowieka (ko-
rzystne i niekorzystne).

- Nasz wpływ naśrodowisko
i działania podejmowane
dla dobraśrodowiska

Analiza wywiadu
ukazującego wpływ
człowieka na śro-
dowisko Goszyc

grudzień

Człowiek, cząstka
przyrody i niszczy-
ciel jej urody

Rekreacja jako
zagrożenie dla
przyrody

- Rola turystyki w życiu
człowieka

- Zasady prawidłowego
współżycia z przyrodą

- Właściwy sposób korzysta-
nia z różnych dóbr; lasy, je-
ziora, rzeki, morza itp.

Praca z przewodni-
kami turystycznymi,
mapami

Inscenizacja uka-
zująca „przeżycia”
zwierząt w lesie,
gdzie wtargnęła
grupa nieodpo-
wiedzialnych tury-
stów

styczeń



Woda wspól-
nym dobrem

- Dlaczego woda jest ważna?
- Na czym polega system

krążenia wody w przyro-
dzie?

- Do czego zużywamy wodę?
- Jak oszczędzać wodę?

Pokaz: ilość wody
zużywanej niepo-
trzebnie w czasie
mycia zębów pod
bieżącą wodą
Analiza domowego
bilansu wody

wrzesień

2.

Źródła i na-
stępstwa za-
nieczyszczeń
wód

- Zanieczyszczenia wód
przezśrodki myjące i piorą-
ce w naszych domach

- Lokalne źródła zanieczysz-
czeń wód

- Rola oczyszczalniścieków
- Wpływ zanieczyszczeń na

organizmyżywe w wodzie

Wycieczka do
oczyszczalni ście-
ków
Wycieczka nad rze-
kę

wrzesień, paź-
dziernik

Ekologia w moim
domu

Szukaj rady na
odpady

- Sposoby usuwania odpadów
w moim domu

- Ilość wytwarzanych odpa-
dów

- Co to jest składowisko, jak
się je urządza?

- Co to jest dzikie składowi-
sko?

- Opakowania przyjazne
i nieprzyjazne dlaśrodowi-
ska, czas ich biodegradacji

Wycieczka rowero-
wa na wysypisko
śmieci

Przygotowanie in-
scenizacji z okazji
„Dnia Ziemi”

kwiecień



Zawartość
szkolnego ko-
sza naśmieci

- Czy wszystkie odpady po-
winny trafiać na wysypi-
sko?

- Segregacja odpadów
- Wykorzystanie surowców

wtórnych (recycling)

Badanie zawartości
szkolnego kosza na-
śmieci, próba prawi-
dłowej segregacji
śmieci
Porządkowanie
okolicy szkoły

Rzeźby z surow-
ców wtórnych
Plakaty zachęcają-
ce do zbiórki su-
rowców wtórnych

marzec

3.

O czym szumi
las?

- Las jako element krajobrazu
- Gospodarcze i rekreacyjne

znaczenie lasów
- Dlaczego drzewa umierają?
- Naturalna ochrona lasów
- Skład gatunkowy lasu

w najbliższej okolicy Go-
szyc

Wycieczka do lasu –
rozpoznawanie pod-
stawowych gatun-
ków drzew

kwiecień

Ochrona krajobra-
zu

Formy ochro-
ny przyrody
w Polsce

- Główne formy ochrony
przyrody w Polsce

- Ochrona gatunkowa roślin
i zwierząt

- Przyczyny ochrony roślin
i zwierząt w Polsce

- Najbliższy park narodowy
- Prawidłowe zachowanie się

w parku narodowym

Analiza mapy ilu-
strującej rozmiesz-
czenie parków naro-
dowych w Polsce
i określenie ich oso-
bliwości
Analiza fragmentu
ustawy o ochronie
środowiska
Wycieczka do Oj-
cowskiego Parku
Narodowego

luty, maj



4.

Jak dbać
o własne
zdrowie?

- Zasady dbania o własne
zdrowie ( odżywianie, hi-
giena, sen, gimnastyka –
zdrowy trybżycia)

- Tradycyjne sposoby lecze-
nia

- Współczesne leki oparte na
środkach chemicznych

- Rośliny lecznicze, rosnące
na najbliższej łące

Wycieczka na łąkę Wykonanie zielni-
ka roślin leczni-
czych

czerwiec

Zdrowie człowieka,
a ekologia

Żywność
i ekologia

- Zdroważywność
- Jak kupować żywność –

znaki gwarantujące ekolo-
giczną żywność?

- Opakowania produktów
spożywczych

- Ekologiczne oferty – we-
getarianizm

- Produkcja zdrowejżywno-
ści

- Rolnictwo ekologiczne

Segregacja zebra-
nych przez uczniów
opakowań po żyw-
ności pod kątem ich
szkodliwości

Wystawa zdrowej
żywności

listopad



V SPRAWDZENIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

W przedstawionym programie nie proponuję oceniania uczniów przy pomocy stopni.

Celowe jest wprowadzenie oceny słownej, motywującej młodzież do dalszej pracy.

Równolegle z oceną słowną można wprowadzić odznakę „Ekoludek”. Dla zróżnicowania

osiągnięć zastosowano trzy kolory „Ekoludka”.

„Ekoludek” zielony dla ucznia, który wiadomości i umiejętności opanował w stopniu

najpełniejszym oraz aktywnie uczestniczył w zajęciach. „Ekoludek” żółty dla ucznia

posiadającego duże wiadomości, lecz nie wybitne. „Ekoludek” brązowy dla tych, którzy

zadowalająco opanowali wiedzę z zakresu ekologii.

Kryteria i zasady przyznawania poszczególnych sprawności będą omówione

i przedstawione na początku zajęć.

VI EWALUACJA PROGRAMU

Celem ewaluacji będzie ocena wartości programu i sposobu jego realizacji przez

uczniów. Po zakończeniu każdego tematu proponuję przeprowadzenie zabawy „kosz”. Do

kosza uczniowie wrzucają karteczkę z buzią uśmiechniętą „Ekoludka”, wówczas, gdy według

nich zajęcia wzbudziły ich uznanie i radość, a buzię smutną, kiedy ich zdaniem zajęcia były

nieprzydatne i nieinteresujące.

W oparciu o zebrane wnioski, uwagi dokonam korekt w następnym roku szkolnym.

VII ZAKOŃCZENIE

Potrzebę ochronyśrodowiska zbyt długo kojarzyło się z terenami zurbanizowanymi.

Tymczasem prawie 60% obszaru naszego kraju jest zagospodarowane przez rolnictwo.

Działalność mieszkańców terenów wiejskich wpływa więc w istotny sposób na stan

środowiska. Wiedza na temat wielokierunkowości tych oddziaływań jest wysoce niepełna

u wielu rolników. Poznając stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy moi

uczniowie będą przygotowani do współodpowiedzialności za niego oraz do aktywnego

uczestnictwa w działaniach na rzecz jego ulepszania i ochrony.



Cele, treści i osiągnięcia ucznia ujęte w programie sformułowane są w oparciu

podstawę programową w Dz. U. Nr 14 z dnia 23.02.1999 dlaścieżki: edukacja ekologiczna.

Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb

i możliwości dzieci. Dotyczy ekologii stosowanej w zasięgu szkoły i domu. Realizując go,

chcę nauczyć postępowania według zasady „myśleć globalnie, działać lokalnie”.
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„SUFLEREK” NA WYSYPISKU ŚMIECI

1. Lokalizacja wysypiskaśmieci, miejscowość, gmina.

2. Imię i nazwisko pracownika oprowadzającego po wysypiskuśmieci

3. Jaka jednostka ( instytucja) obsługuje tutejsze wysypisko?

4. Które gminy korzystają z tego wysypiska?

5. Gdzie i w jaki sposób składowane były odpady komunalne przed zbudowaniem

tego wysypiska?

6. Przyczyny podjęcia decyzji o budowie analizowanego wysypiska.

7. Okres eksploatacji wysypiska.

� rok założenia

� rok zakończenia eksploatacji

8. Dane o wielkości wysypiska

� powierzchnia wysypiska (ha)

� pojemność wysypiska (tys. m ³)

9. Zabezpieczenie wysypiska

� rowy opaskowe

� zbiorniki na odcieki

� instalacja odgazowująca wysypisko

� drenaż wód przesiąkowych

� folia izolacyjna

� warstwa ochronna, filtracyjna

� warstwy przykrywające, warstwy odpadów (gruz, ziemia, ...)

10. Sprzęt pracujący na wysypisku

� spychacz

� kompaktory

� wóz asenizacyjny

� koparka

� .........................

� .........................

� .........................

11. Uwagi pozytywne

� prowadzona jest rekultywacja na części terenu wysypiska

� rozpoczęto narzut gleby w części, w której zakończono eksploatację



� zbiorniki na odcieki podłączono do oczyszczalni miejskiej

� ..............................................................................................................

� ..............................................................................................................

� ..............................................................................................................

12. Uwagi negatywne

� występują samozapłony gazów ,,,,,?

� .........................................................

� .........................................................

� .........................................................












