
PLAN PRACY
 SZKOLNEGO KOŁA EKOLOGICZNEGO I LOP

REALIZACJA EDUKACYJNEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO „ BOCIAN ”
NA PODSTAWIE PROGRAMU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PRZYRODY WE WROCŁAWIU

TEMAT SPOSÓB REALIZACJI OKRES
REALIZACJI

CELE

1. Ustalenie planu
    działań na nowy rok
    szkolny.

2. Światowe problemy
    ochrony środowiska.

Spotkanie z członkami koła,
zachęcenie uczniów klas
pierwszych do pracy
w szkolnym kole ekologicznym,
zaprezentowanie kroniki.
Przyjęcie nowego planu pracy.

Zaprojektowanie szkolnej gazetki
ekologicznej. Serwis
informacyjny przygotowany
przez uczniów na tematy:

- kwaśny deszcz,
- dziura ozonowa,
- ginące lasy,
- zagrożenie przyrody,
- skażenia nuklearne,
- marnotrawstwo zasobów.

Wrzesień

Uczeń współpracuje
w grupie, planuje swoje działania.

Uczeń prezentuje i propaguje
zachowania proekologiczne, potrafi
znaleźć przyczyny, skutki
i rozwiązania problemów
związanych z ochroną środowiska.

3. Chrońmy Bociana
    Białego.

- „Polska
królestwem
bocianów”.

- „Bocianie
stołówki”.

Zapoznanie z założeniami
przyjętego projektu
edukacyjnego „BOCIAN”
na spotkaniu członków koła.
Wypełnienie ankiet, sporządzenie
raportu i map. Przyjęcie nowych
zadań do realizacji.
Gromadzenie materiałów na
temat życia bocianów.

Październik

Listopad

Uczeń potrafi na podstawie
zdobytych wiadomości wypełnić
ankietę, sporządzić raport i mapę.
Nabywa umiejętności korzystania
z różnych materiałów źródłowych
w celu uzupełnienia swojej wiedzy.

4. Bocian w kulturze
    i tradycji.

Realizatorzy programu
prezentują: legendy, przysłowia,
powiedzenia i podania związane
z bocianem, recytują wiersze,
śpiewają piosenki.
Ogłoszenie konkursu na plakat
lub historyjkę obrazkową
związaną z tematem spotkania.

Grudzień

Styczeń

Uczeń potrafi wyszukiwać,
gromadzić i prezentować zebrane
materiały.
Potrafi projektować i prezentować
wytwory plastyczne.

5. Co zrobiliśmy by
    ratować
    Bociana Białego

Zorganizowanie sejmiku.
Wysłanie raportu nr 2 który
obejmuje zadania wykonane w
okresie jesienno – zimowym,
związanych z realizacją projektu.

Luty Uczeń umie ocenić swoje działania.
Potrafi wyciągnąć wnioski
z własnych obserwacji.



6. Zagrożenia dla
    Bociana Białego

Zorganizowanie kampanii
uświadamiającej ludziom
tragiczne następstwa
pozostawiania sznurków
na polach.
Opracowanie plakatów i ulotek
dla rolników przyczyniających
się do likwidacji śmiertelnych
pułapek.

Marzec

Czynne podejmowanie działań
na rzecz ochrony przyrody.

7. 22 kwietnia
   „Dzień Ziemi”

Spotkanie z okazji Dnia Ziemi
z działaczami ochrony
środowiska – dyskusja.

Kwiecień
Uczeń zna motywy ochrony
środowiska. Bierze aktywny
udział w dyskusji, swoje
poglądy manifestuje słowami
i czynami.

8. Obserwacja
    gniazd bocianich
    i miejsc ich
    żerowania.

Zajęcia w terenie przy pomocy
kart pracy, przewodników
i kluczy.

Maj

Czerwiec

Uczeń potrafi wykonać szkic
obserwowanego terenu.
Umie prowadzić obserwację.
Rozpoznaje pospolite gatunki
roślin i zwierząt.

ZADANIA DODATKOWE:

1. ZAKŁADANIE KARMNIKÓW I DOKARMIANIE PTAKÓW ZIM Ą.
2. UDZIAŁ W KONKURSACH.

REALIZACJA ZADA Ń DOKUMENTOWANA JEST W KRONICE
SZKOLNEGO KOŁA EKOLOGICZNEGO.
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