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Wstęp

Program przeznaczony jest do realizacji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
we wszystkich klasach gimnazjum. Wymaga organizowania zajęć terenowych,
które pozwolą na efektywniejszą pracę i osiągnięcie zamierzonych celów.

Cel ogólny
Wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw
wobec rodzimej przyrody.

Cele szczegółowe:
-rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i budzenie przywiązania
do rodzimego krajobrazu
-uwrażliwianie na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt
-kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych
-ukazanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie
w wyniku ingerencji człowieka
-wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochronyśrodowiska naturalnego
i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody
-wdrażanie do czynnej ochrony przyrody
-poznanie aktywnych metod działań proekologicznych aktywizujących
społeczności lokalne
-wykształceniemotywacji i chęci do indywidualnej i zbiorowej pracy na rzecz
środowiska
-zachęcanie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o miejscowości i regionie,
w którym uczeń mieszka

Metody pracy:
słowne-pogadanka, rozmowa, wywiad, dyskusja, ankieta, inscenizacja
praktyczne-doświadczenie, eksperyment, praca wytwórcza, praktycznego
działania
aktywizujące-burza mózgów

Formy pracy uczniów:
indywidualna, grupowa, zbiorowa

Źródła zdobywania informacji:
mieszkańcy, leśnicy, sołtys wsi, inspektor d.s. ochronyśrodowiska, pracownik
wysypiska śmieci, pracownik oczyszczalniścieków, środki multimedialne,
książki, czasopisma o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, filmy, atlasy,
encyklopedie, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, zdjęcia, naturalne okazy
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Treści
nauczania Zadania Cele edukacyjne

Po realizacji zadań
uczeń potrafi

1.Stan
środowiska
naturalnego
Wierzawic
i okolic

-wygłoszenie referatu
informującego o stanie
środowiska naturalnego
regionu

- przedstawienie stanu
środowiska naturalnego
regionu

-podać informacje o
środowisku
geograficznym i
przyrodniczym regionu
-dzielić się własnymi
spostrzeżeniami
podczas dyskusji

2.Pozytywny
i negatywny
wpływ
człowieka na
środowisko

-zwiad terenowy
„Na tropie dzikich
wysypiskśmieci”

-wycieczka rowerowa na
wysypiskośmieci
w Giedlarowej

-wycieczka rowerowa do
oczyszczalniścieków
w Starym Mieście

-przeprowadzenie
doświadczeń na czystość
wody rzeki „Błotnia”

-przeprowadzenie
wywiadu z najstarszymi
mieszkańcami wsi

-pogadanka na temat
przyczyn degradacji
środowiska

-zlokalizowanie zagrożeń
wynikających z
działalności
człowieka dlaśrodowiska
naturalnego

-porównanie sposobów
oddziaływania człowieka
na
środowisko

- wskazanie miejsca
odprowadzaniaścieków z
najbliższej okolicy

-dokonanie obserwacji i
wyciągnięcie wniosków

-porównanie wyglądu
koryta rzeki „Błotnia”
dawniej
i dziś

-rozumienie szkodliwości
klęsk i kataklizmów na
równowagę ekologiczną

-określić rodzaje
wyrzucanychśmieci

-przewidzieć skutki
oddziaływań człowieka
naśrodowisko

-pozyskać informacje
dotyczące sposobów
oczyszczania ścieków
w trakcie rozmowy
i wywiadu z
pracownikiem
oczyszczalni

-podać źródła i rodzaje
zanieczyszczeń wody
rzecznej

-odpowiedzieć na
pytanie
dlaczego rzeka
„Błotnia”
zmienia się powoli w
potok
i coraz częściej wylewa
-dostrzec dynamikę
zmian
w regionie

-dostrzec globalne
zagrożenie ziemi w
wyniku
negatywnej
działalności człowieka
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Treści
nauczania Zadania Cele edukacyjne

Po realizacji zadań
uczeń potrafi

3.Piękno
przyrody
regionu oraz
formy jej
ochrony

-spacery i wycieczki
do miejscowego lasu

-wycieczka do
rezerwatu „Kołacznia”
k.Woli Żarczyckiej

-wycieczka rowerowa
do rezerwatu „Brzóza
Królewska”

-poszukiwanie nowych
pomników przyrody w
najbliższej okolicy

-obserwowanie piękna
rodzimej przyrody

-poznawanie prawnych
form ochrony
-podziwianie piękna
jedynego w Polsce
naturalnego stanowiska
azalii pontyjskiej
(różanecznikażółtego)

-obserwowanie
środowiskażycia
bobrów
oraz wyglądu łęgu i
grądu

-zrozumienie celowości
zachowania okazów
przyrody dla następnych
pokoleń

-ocenić znaczenie lasu
w życiu człowieka

-rozpoznać rośliny
chronione w regionie
-wymienić prawne
formy ochrony
przyrody
-rozumieć wpływ
czynnego
wypoczynku
na zdrowie człowieka

-ocenić skuteczność
ochronyśrodowiska
-korzystać
z przewodników,
atlasów oraz kluczy
do
oznaczania roślin
i zwierząt
-właściwie
zachowywać się w
rezerwacie przyrody

-mierzyć obwody
i pierśnice drzew oraz
porównywać wyniki
z wartościami w tabeli

4.Propagowanie
wiedzy
ekologicznej
w szkole
i środowisku

-omawianie
wybranych zagadnień
ekologicznych

-udział w zajęciach
kółka chemiczno-
ekologicznego

-czytanie książek
czasopism oraz
oglądanie filmów o
tematyce
przyrodniczo-
ekologicznej

-zdobywanie wiedzy
ekologicznej

-systematyczne
poszerzanie wiedzy

-poszukiwanie nowych
informacji

-wyjaśnić
podstawowe pojęcia
ekologiczne

- pracować
indywidualnie oraz w
grupie

-korzystać z literatury
filmów i czasopism
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Treści
nauczania Zadania Cele edukacyjne

Po realizacji zadań
uczeń potrafi

-przeprowadzenie
doświadczeń i
eksperymentów np.
Badanie wpływu
kwaśnego deszczu na
rośliny, tynk. Wpływ
wapnowania na pH gleby

-przeprowadzenie dla
każdej klasy
dwugodzinnych zajęć w
pracowni komputerowej

-zorganizowanie apelu z
okazjiŚwiatowego Dnia
Ziemi

-przeprowadzenie
konkursów:
-plastycznych „Ziemię
mamy tylko jedną,
chrońmy i my ten skarb”
oraz „Osobliwości
krajobrazu mojego
regionu”

-literackiego
„Najbardziej oryginalne
hasło nawołujące do
ochrony rodzimej
przyrody”

-konkursu na
najładniejszy album
„Wygląd naszej
miejscowości dawniej i
dziś”

-wykonywanie gazetek
ściennych

-doświadczalne
sprawdzenie niektórych
zależności
występujących w
przyrodzie

-oglądanie prezentacji
multimedialnych
przygotowanych przez
kolegów

-zrozumienie znaczenia
tegoświęta

-wykorzystanie
zdobywanej wiedzy w
konkursach
-doskonalenie
zdolności manualnych

-rozwijanie wyobraźni

-wyrabianie
umiejętności pracy w
grupie oraz wzajemnej
komunikacji

-wykorzystanie
różnych materiałów
zgromadzonych
podczas realizacji
zadań programu

-wykonać
doświadczenia
chemiczne
-wyciągać wnioski na
podstawie obserwacji

-rozwiązywać
krzyżówki i testy
ekologiczne

-planować i
organizować
inscenizacje dla
innych uczniów

-zrozumieć i w
ciekawy sposób
wyrazić temat
konkursu

-formułować hasła

-pracować w grupie
-dostrzegać różnice
w wyglądzie wsi

-prezentować efekty
pracy własnej oraz
kolegów
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Treści
nauczania Zadania Cele edukacyjne

Po realizacji zadań
uczeń potrafi

5.Podejmowanie
prac na rzecz
ochrony
przyrody

-udział w akcji
„Sprzątanieświata”

-prace porządkowe przy
mogileŻydów w
pobliskim lesie

-segregowanieśmieci
w szkole i w domu
rodzinnym

-zbieranie puszek
aluminiowych i
makulatury

-opracowanie ankiety
„Odpady w
gospodarstwie
domowym”

-nawiązanie współpracy z
sołtysem wsi

-nawiązanie współpracy z
Urzędem Gminy w
Leżajsku
-udział w akcji sadzenia
drzew i krzewów

-włączenie wszystkich
uczniów w aktywne
uczestnictwo w akcji

-wyrabianie szacunku
do miejsc pamięci

-rozumienie potrzeby
dbania o własne
środowisko

-poprawienie stanu
czystości środowiska
lokalnego
-pokazanie sposobów
oszczędzania

-mobilizowanie do
segregacji odpadów

-wykonanie i
ustawienie tablicy
ogłoszeń w pobliskim
lesie

-odnawianie zasobów
przyrody

-pracować z całym
zespołem klasowym

-usuwać chwasty
i zeschłe liście
-sadzić i podlewać
kwiaty, palić znicze
-właściwie
zachowywać się

-ocenić skuteczność
swoich działań

-pozyskiwać
pieniądze, które
przeznacza na
realizację zadań
programu

-przeprowadzić i
opracować wyniki
ankiety, które
wywiesza na
tablicach ogłoszeń

-formułować
komunikaty
skierowane do
turystów i
mieszkańców

-sadzić drzewa i
krzewy
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