
POGRAM ZAJĘĆ

  EKOLOGIA

Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest
pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego
działania na rzecz ochrony środowiska.

„ Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten,
który nie krzywdzi, ale i ten, który może
krzywdzić  i nie czyni tego”.

Ioannis Filimon



CELE OGÓLNE

1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych.
2. Rozbudzenie kontaktu z przyrodą.
3. Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów przyrody.
4. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku.
5. Kształcenie umiejętności oceny różnych czynników na środowisko naturalne.
6. Wyrabianie poczucia współodpowiedzilności za środowisko naturalne.
7. Kształtowanie umiejętności samodzielnego poznawania świata żywego.
8. Dostrzeganie i opisywanie współzależności między organizmami a środowiskiem.
9. Uświadomienie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji.
10. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
11. Zachęcanie do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów

środowiska.
12. Kształtowanie umiejętności kluczowych.

TREŚCI

1. Wpływ  codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan
środowiska naturalnego.

2. Style życia i ich związek z wyczerpaniem się zasobów naturalnych.
3. Przykłady miejsc w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w

środowisku przyrodniczym.
4. Degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami

działalności ludzi.
5. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady

zachowania się na obszarach chronionych.

ZAGADNIENIA

Działy:
1. Wprowadzenie do zajęć.
2. Woda.
3. Powietrze.
4. Energia.
5. Odpady.
6. Ziemia.
7. Kultura i ekologia.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Wyjścia w teren.
2. Prowadzenie obserwacji w terenie.
3. Prowadzenie eksperymentów i badań.
4. Analiza wyników na forum.
5. Oglądanie filmów przyrodniczych.
6. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

METODY I FORMY PRACY



•  obserwacja,
•  wyjścia w teren,
•  eksperymenty, gadania,
•  dyskusja,
•  wywiad,
•  ankieta,
•  projekt,
•  pisanie,
•  drama,
•  film,
•  prezentacja,
•  ekspozycja (plakaty),
•  drzewko decyzyjne
•  kula śnieżna.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Cele operacyjne:

Uczniowie potrafią:
- samodzielnie poznawać świat przyrody,
- rozwijać zainteresowania przyrodnicze,
- dokonywać pomiarów i obserwacji przyrody w terenie,
- dokumentować wyniki obserwacji i pomiarów
- analizować i interpretować wyniki obserwacji i pomiarów,
- orientować się w terenie,
- wnioskować i przewidywać skutki wpływu różnych czynników na środowisko naturalne,
- korzystać racjonalnie i bezpiecznie z zasobów przyrody,
- wskazywać działania ekologiczne w skali lokalnej i globalnej,
- wskazywać walory przyrodnicze regionu i kraju,
- wskazywać działania służące poprawie środowiska.

EWALUACJA

Narzędzia:
1. ankieta skierowana do uczniów,
2. „zanurzanie”- drama,
3. samoocena,
4. opinia koleżanek, dyrekcji,
5. autorefleksja.



I WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

TEMAT ZAJĘĆ TREŚCI CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Poznajmy się. •  Tworzymy grupę- zabawy

integracyjne: „Wspólne
drzewo”, „węzeł gordyjski”,
„Cechy dobrego ekologa”-
ranking diamentowy.

•  Nawiązanie kontaktu z
uczniami,

•  Ustalenie zasad panujących
na zajęciach,

•  Rozwijanie umiejętności
pracy w grupach,

•  Przedstawienie programu
zajęć z ekologii.

II. WODA

TEMAT ZAJĘĆ TREŚCI CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Poznajemy właściwości

wody.
2. Wycieczka nad staw.
3. Znaczenie wody w

przyrodzie i życiu
człowieka

4. Zanieczyszczenia wody.
5. Oszczędzamy wodę.

•  Własności i znaczenie
wody.

•  Życie w wodzie.
•  Źródła zanieczyszczenia

wody.
•  Konieczność oszczędzania

wody.

•  Uświadomienie uczniom
znaczenia wody w
przyrodzie i życiu
codziennym oraz
rozsądnego gospodarowania
jej zasobami.

•  Zapoznanie uczniów z
charakterystycznymi
cechami wody.

•  Zapoznanie ze
środowiskiem wodnym na
przykładzie stawu.

III. POWIETRZE

TEMAT ZAJĘĆ TREŚCI CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Powietrze, które nas otacza.
2. Czy otaczające nas

powietrze jest czyste?-
zajęcia w terenie.

3. Zanieczyszczenia bez
granic.

•  Właściwości i skład
powietrza.

•  Źródła zanieczyszczeń
powietrza.

•  Rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w
powietrzu.

•  Uświadomienie uczniom
znaczenia powietrza w
przyrodzie oraz
negatywnego wpływu
zanieczyszczeń na jego
jakość.

•  Zapoznanie uczniów z
najpowszechniejszymi
zanieczyszczeniami
powietrza.

•  Uświadomienie uczniom, że
zanieczyszczenia powietrza
niezależnie od tego gdzie
powstają, są problemem
globalnym.



IV. ENERGIA

TEMAT ZAJĘĆ TREŚCI CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Twoja energia.
2. Źródła energii.
3. Jak oszczędzać energię?
4. Jakiej energii używać, aby

nie niszczyć środowiska?

•  Rola energii w życiu
człowieka.

•  Źródła i sposoby
wytwarzania energii.

•  Sposoby oszczędzania
energii.

•  Alternatywne źródła energii.

•  Uświadomienie uczniom
niezbędności energii w
życiu człowieka.

•  Ukazanie roli energii w
ludzi, jej źródeł oraz
zagrożeń środowiska
związanych z
wytwarzaniem energii.

•  Pokazanie uczniom
możliwości oszczędzania
energii przez siebie w
najbliższym otoczeniu oraz
alternatywnych źródeł
energii.

V. ODPADY

TEMAT ZAJĘĆ TREŚCI CELE SZCZEGÓŁOWE
1. „Miasteczko śmieci”-

historia pewnego
miasteczka.

2. Sposoby pozbywania się
śmieci.

3. Jak zmniejszyć ilość
śmieci?

4. Co to jest recykling?
5. Segregujemy swoje odpady.
6. Rozwiązywanie problemu

odpadów w naszej
społeczności- debata.

•  Odpady w naszym
otoczeniu, ich segregacja
oraz powtórne
wykorzystywanie.

•  Rozwiązywanie problemów
odpadów.

•  Ukazanie uczniom, jak
dużym problemem są
odpady.

•  Uświadomienie potrzeby
ograniczania ilości
własnych śmieci i pokazanie
możliwości ich ponownego
wykorzystania.



VI. ZIEMIA

TEMAT ZAJĘĆ TREŚCI CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Ziemia po której chodzimy.
2. Wycieczka do parku-

badania gleby.
3. Rolnictwo ekologiczne-

przyszłością rolnictwa na
świecie.

4. Degradacja gleb.
5. „Czy człowiek jest

opiekunem, czy panem
Ziemi?”

•  Życie w glebie.
•  Rolnictwo ekologiczne.
•  Rola człowieka w

kształtowaniu Ziemi.

•  Zapoznanie uczniów z
różnymi znaczeniami słowa
„ziemia”.

•  Pokazanie uczniom czym
jest gleba- środowisko życia
ogromnej ilości
organizmów.

•  Zapoznanie z rolnictwem
ekologicznym.

•  Rozbudzenie w uczniach
poczucia odpowiedzialności
za losy Ziemi i
uświadomienie, że
przyszłość ludzkości zależy
od przyszłości planety.

VI. KULTURA I EKOLOGIA

TEMAT ZAJĘĆ TREŚCI CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Parki narodowe- nasze

bogactwo.
2. Życzliwość dla przyrody.
3. Przyroda w poezji i

malarstwie.

•  Parki narodowe w Polsce.
•  Czasopisma przyrodnicze –

źródło wiedzy o przyrodzie.
•  Przyroda w sztuce.

•  Uświadomienie uczniom
konieczności tworzenia
parków i rezerwatów
przyrody.

•  Poznanie zasad zachowania
na obszarach prawnie
chronionych.

•  Wyrabianie umiejętności
wykorzystania i
poszanowania czasopism.

•  Uwrażliwienie na piękno
przyrody i uczenie szacunku
dla przyrody.

•  Rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych.



EWALUACJA

ZANURZANIE

Uczestnicy proszeni są o ustawienie się w kręgu. Wszyscy zamykają oczy, a prowadzący zajęcia
przypomina program prowadzonych zajęć oraz prosi, aby wszyscy spróbowali jeszcze raz przeżyć
w myślach, to co działo się na zajęciach i przypomnieć sobie jakie zagadnienia i problemy były
poruszane.
Następnie wyobrażamy sobie, że stoimy na brzegu głębokiego jeziora, które jest symbolem wiedzy
przekazanej podczas zajęć. Zadaniem uczniów jest, aby ocenili jak bardzo udało im się „zanurzyć”
w jeziorze wiedzy. Może zanurzyli się cali, może tylko do pasa, kolan, a może stali cały czas na
brzegu Zadanie uczestników polega na odegraniu tej sceny. Wejście w sam środek kręgu oznacza
całkowite zaangażowanie się w zajęcia.
Jeśli w grupie znajdują się osoby, które pozostał na obwodzie kręgu, wskazane jest porozmawianie
z nimi, aby poprawić ewentualne błędy w sposobie prowadzenia zajęć.

Opracowała mgr Joanna Jesionowska


