
Program autorski edukacji ekologicznej

(dla drugiego etapu kształcenia klasy IV-VI)

Charakterystyka programu – cele i metody

Edukacja ekologiczna to konkretne działanie wśrodowisku i dlaśrodowiska. To stwarzanie
dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie mogły poznawać prawdę o środowisku i wyciągać
odpowiednie wnioski.

Program dotyczy drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (kl. IV- VI), może
być realizowany na lekcjach przyrody, lekcjach wychowawczych lub w systemie kółka
przedmiotowego.

Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i
modyfikowane przez nauczycieli, którzy mogą wnosić swoje pomysły i przystosowywać go
do swojegośrodowiska lokalnego oraz potrzeby i możliwości dzieci.

Program pozwala na kształtowanie umiejętności i postaw uczniów z uwzględnieniem
ich aktywności. Umożliwia im poznanieświata w jego jedności i złożoność, wspomaga ich
samodzielność, pozwala na wyrażanie swoich myśli i przeżyć.

Treści programowe dotyczą następujących zagadnień:

− Wzajemnych zależności i relacji między organizmami w poszczególnych ekosystemach
− Wpływu człowieka naśrodowisko
− Zapobieganie skutkom działalności człowieka wśrodowisku
− Formy ochrony przyrody
− Znaczeniaśrodowiska naturalnego dla zdrowia człowieka

Program składa się z trzech części:

I. Dom i jego otoczenie
II. Miejscowość, w której mieszkam
III. Człowiek zmienia oblicze przyrody

Cele ogólne:

1. Kształtowanie postaw dzieci zgodnie z etyką ekologiczną.
2. Rozwijanie wrażliwości na problemyśrodowiska.
3. Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji

środowiska.
3. Wzbudzanie szacunku dla przyrody.

Plan realizacji zagadnień ekologicznych



Kl. IV Dom i jego otoczenie

Materiał nauczania Cele szczegółowe
1. Zdroweśrodowisko domowe:

� Ciepła estetyka wnętrza
� Zdrowe materiały wykończeniowe

mieszkań
� Zdrowa rodzinna atmosfera
� Odpowiedzialność za członków

rodziny
� Domowe hałasy

Rozumienie przez uczenia, co to jest zdrowe
środowisko domowe.
Poznanie elementów tworzących zdrowy dom

2. Środki chemiczne w domu:
� niszczące warstwę ozonowa –freony
� Kosmetyki, chemia gospodarcza
� Opakowanie aerozolowe

Poznanie niektórych substancji niszczących warstwę
ozonową

3. Miejsce pracy ucznia:
� Właściwe oświetlenie,
� Dobór wyposażenia wnętrza,
� Czy lubię swoje miejsce pracy i

dlaczego?

Porównanie swojego kącika pracy ze standardami

4. Czyśmieci to problem?
� Jak żyć ekologicznie we własnym

domu?
� Jakie odpadki produkujemy?
� Czy segregujemyśmieci?
� Jak powstaje papier z makulatury?

Rozumienie potrzeby zmniejszenia ilości śmieci
przez ekologiczny stylżycia.
Wykorzystanie niektórych odpadów do wytworzenia
nowych produktów.

5. Jak oszczędzać wodę w domu?
� Zmniejszenie zużycia wody,
� Zmniejszenie zanieczyszczenia wody

podczas jej użytkowania (w łazience,
w kuchni),

� Używanie właściwych środków
chemicznych i ręczników.

Umiejętność wskazania na przykładach jak
oszczędzać wodę.
Umie oszczędnie gospodarować wodą w domu

6. Wiemy, co jemy.
� Zdroważywność,
� Metale ciężkie w pokarmach,
� Jak przygotować zdrowy posiłek?

Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na nasze
zdrowie ma właściwe odżywiania.

7. Rośliny w domu i w klasie.
� Dlaczego hodujemy rośliny ozdobne?
� Czy znamy ich wymagania?

Zna wpływ roślin na jakość powietrza.
Podejmuje decyzje o upiększeniu szkoły.

8. Udział uczniów w kulturze ekologicznej
� Dokarmianie zwierząt zimą
� Sprzątanie klasy, terenu wokół szkoły
� Ułożenie spisu zdrowejżywności.
� Pomoc w prowadzeniu ogródka
� Konkurs wiedzy o lesie lub inne.

Przekonanie,że pomoc innym ludziom i zwierzętom
to wielka sprawa
Ponoszenie odpowiedzialności za czystość terenu
wokół nas
Zna budowę lasu i wie jak go chronić

Kl. V Miejscowość, w której mieszkam



Materiał nauczania Cele szczegółowe
1. Miejsce, w którym mieszkam:

� Ocena stanuśrodowiska.
� Działalność mieszkańców wpływająca

na zanieczyszczenieśrodowiska.
� Miejsca silnie przekształcone przez

człowieka.
� Tereny zielone parki, ogródki.
� Problem bezdomnych zwierząt.

Analiza stanuśrodowiska w najbliższej okolic
Rozumienie wpływu działalności człowieka na stan
środowiska
Znajomość dobrodziejstw rekultywacji
zdegradowanych ekosystemów lądowych

2. Ekologiczne walory mojej miejscowości:
� Miejsca chronione w moim rejonie.
� Przykłady terenów zielonych.
� Rośliny i zwierzęta chronione.
� Zasoby przyrody odnawialne i

nieodnawialne.

Poznanie miejsc i obiektów chronionych w swojej
miejscowości.
Znajomość chronionych roślin i zwierząt.
Umiejętność korzystania z kluczy dydaktycznych i
atlasów.

3. Ekologiczne sposoby uprawy roślin:
� Zna ekologiczne uprawy roślin
� Wie, że nadmierne nawożenie

środkami chemicznymi ma szkodliwy
wpływ na rośliny i glebę.

� Zna ekologiczne właściwości włókien
lnianych i konopnych oraz ich
znaczenie dla człowieka.

� Zwierzęta pożyteczneżyjące na polu
(naturalne sposoby walki ze
szkodnikami).

Zna biologiczne metody uprawy i ochrony roślin.
Zna nazwy roślin uprawnych.
Poznaje czynniki powodujące degradację gleb.
Przykłady niszczenia gleb w najbliższym otoczeniu
(gmina, powiat).

4. Uczestnictwo w kulturze ekologicznej:
� Zaplanowanie wypoczynku czynnego

dla klasy, rodziny.
� Udział w akcji sadzenia drzew,

zazieleniania terenów, ukwiecania
klasy, szkoły.

� Konkurs ekologiczny na plakat lub
pracę „Na pomoc zdegradowanemu
środowisku”.

� Pomoc zwierzętom w zimie-
dokarmianie

� Wycieczka do rezerwatu przyrody.

Poznanie organizacji proekologicznej w rejonie.
Budowanieświadomości ekologicznej.
Przygotowanie do odpowiedzialności za
środowisko.
Umiejętność dokumentowania prac, obserwacji.

Kl. VI Człowiek zmienia oblicze przyrody

Materiał nauczania Cele szczegółowe

1. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
� Pochodzenia przemysłowego (dymy,

pyły, trujące gazy, spaliny).
� W domu i w szkole.

Potrafi wymienić rodzaje zanieczyszczeń
Poznanie efektu cieplarnianego
Przedstawia sposoby zabezpieczenia przed
nadmiernym oddziaływaniem przemysłu



� Pojęcie efektu cieplarnianego.
� Co to jest dziura ozonowa?
� Badanie zanieczyszczeń w różnych

środowiskach.
2. Porosty - biologiczne wskaźniki

zanieczyszczeń:
� Badanie stopnia skażenia powietrza SO2.

Znajomość skali porostowej.

3. Woda ważnym składnikiemżycia:
� Znaczenie wody dla człowieka,

zwierząt, roślin.
� Wodaźródłem energii.
� Ścieki komunalne i przemysłowe i

wskaźniki ich zanieczyszczeń.
� Eutrofizacja w zbiornikach wodnych.
� Przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku i

rzek w Polsce.

Obserwacja eutrofizacji zbiornika wodnego.
Zapoznanie zeźródłami zanieczyszczeń wody.
Dostrzeganie błędów w gospodarowaniu wodą.

4. Środki transportu zagrożeniem dla
środowiska.
� Rodzajeśrodków transportu.
� Liczba samochodów w Polsce.
� Sposoby zanieczyszczania powietrza i

wody przezśrodki transportu.
� Ścieżki rowerowe

Umie wskazać bezpieczne dlaśrodowiskaśrodki
transportu.
Stosowanie benzyny bezołowiowej – mniejsze.
Zalety elektrycznego transportu.
Ceni rower jakośrodek transportu.

5. Formy ochronyśrodowiska w Polsce.
� Instytucje zajmujące się ochroną

środowiska.
� Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
� Parki Narodowe i rezerwaty w Polsce.
� Osobliwości przyrodnicze najbliższej

okolicy.

Rozumie pojęcia park narodowy, rezerwat
Zna ich rozmieszczenie w Polsce.
Umie rozpoznać rośliny i zwierzęta chronione.
Zna swój region i jego osobliwości przyrodnicze.

6. Udział w kulturze ekologicznej:
� ObchodyŚwięta Ziemi według

ustalonego scenariusza.
� Wyszukiwanie i inwentaryzacja

dzikich wysypiskśmieci.
� Prowadzenie dokumentacji swoich

obserwacji np. zdjęć, notatek.
� Publikacje obserwacji w gazetce

szkolnej lub prasie.
� Założenie klubu lub organizacji

ekologicznej.

Umiejętność pracy w zespole
Dostrzeganie zachowań złych i proekologicznych.
Udział w akcjach związanych z ochroną środowiska.

PROPOZYCJE METOD OCENY OSI ĄGNIĘĆ UCZNIA

Bardzo ważnym elementem w pracy nauczyciela i ucznia jest ocena, która pozwala
sprawdzić czy zamierzone cele zostały osiągnięte.
Dla ucznia ma być ona motywacją do dalszej pracy, a dla nauczyciela sprawdzianem
skuteczności stosowanych form i metod pracy.



Kryterium oceny nie jest stan wiedzy ucznia w danym momencie, ale jego praca, włożony
wysiłek. Nie stosuje się żadnych testów ani typowych sprawdzianów.

− Obserwacja ciągła, całościowa i kompleksowa ucznia, również w środowisku
przyrodniczym,

− Prowadzenie rozmów z uczniem,
− Ocenianie wypowiedzi ustnych,
− Ocena prac pisemnych,
− Prezentacja wyników pracy w formie graficznej np. mapy, albumy, zdjęcia,
− Samodzielne planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń,
− Analiza wytworów pracy.

Formami sprawdzania umiejętności, postaw i wiadomości mogą być różnego rodzaje
konkursy, quizy, wystawy, przeprowadzone wywiady czy debaty.
Przy ocenie postaw uczniowskich należy brać pod uwagę ich aktywność, wkład pracy w
zadania zespołowe, samodzielność w rozwiązywaniu zadań, umiejętność pracy w grupie.

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacji może podlegać:

Użyteczność – czy wyposaża ucznia w wiadomości i
umiejętności przydatne wżyciu,

Ciekawość – czy wyzwala aktywność i dociekliwość uczniów,
Integracja – czy zagadnienia są interdyscyplinarne,
Stopień realizacji celów
Strategia – czy stosowane metody i techniki są skuteczne.

Podsumowanie:

Tematyka ekologiczna jest zalecana i realizowana w praktyce szkolnej.Świadomość
ekologiczna wymaga jednak czegoś więcej niż realizacji suchych haseł programowych.
Każdy człowiek powinien nie tylko wiedzieć, ale także rozumieć, a nawet odczuwać
potrzebę ochrony przyrody iśrodowiska. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy rozbudza się to w
nim systematycznie i od najmłodszych lat. Uczeni wyrażają zgodną opinię, że we
współczesnej cywilizacji warunkiem właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci i
młodzieży jest trwały kontakt z naturalnymśrodowiskiem. Dzisiejszeżycie rodzinne cechuje
pośpiech, chaos i hałas. Te czynniki niszczą i wypaczają mało odporny ustrój dziecka,
wywołując stany nerwicowe i różne kompleksy. Miłość do przyrody i wszelkie związane z
nią zajęcia mają ogromne znaczenie w rozwoju i kształtowaniu osobowości dziecka.

Opracowała: Barbara Wieczorek


