
 Plan edukacji ekologicznej w Gimnazjum
 w Pogwizdowie

Cel ogólny: Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody,
wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan.

Cele szczegółowe:

•  Propagowanie działalności ekologicznej wśród społeczności szkolnej.
•  Tworzenie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej.
•  Tworzenie poczucia odpowiedzialności  za środowisko.
•  Tworzenie postawy bezpośredniego zaangażowania w życie najbliższej

okolicy.
•  Tworzenie postaw sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody.

Propagowanie zdrowego trybu życia.
•  Pogłębianie wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem

treści ekologicznych.
•  Rozwijanie umiejętności bezpośrednich obserwacji zjawisk i procesów

przyrodniczych.
•  Rozwijanie umiejętności badawczych i poszukujących.
•  Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia oraz

selekcjonowania informacji na temat środowiska  przyrodniczego, jego
elementów oraz form ochrony środowiska.

•  Propagowanie literatury,  czasopism przyrodniczych i ekologicznych.



Zagadnienia
(czas
trwania)

Sposób realizacji Sposób prezentacji Kształtowanie
umiejętności ucznia

Metody i
formy pracy

WRZESIEŃ

I. Czy śmieci
są
problemem
dla naszej
okolicy?
( 1 tydzień)

1.Udział w krajowej akcji
„Sprzątanie świata”.
-sporządzenie planu prac
porządkowych;
-lokalizacja dzikich
wysypisk śmieci;
-wysłanie sprawozdania z
udziału w akcji do Zarządu
Okręgu LOP w Bielsku
Białej.
2.Konkurs plastyczny na
plakat o tematyce
ekologicznej: Przyroda
potrzebuje przyjaciela”.
„ Odpady co z nimi zrobić”
lub impreza artystyczno
konkursowa wspierająca
postawy proekologiczne
wśród młodzieży

Wystawa prac
plastycznych

- prowadzenie
ukierunkowanych
obserwacji i wyciąganie z
nich wniosków
- lokalizacja dzikich
wysypisk
- segregowanie odpadów
Dostrzeganie i
wykazywanie powiązań
pomiędzy człowiekiem a
środowiskiem,
- podejmowanie
konkretnych działań na
rzecz środowiska
- właściwe zachowanie w
środowisku

Akcja
porządkowa,
Zwiad
terenowy

Konkurs
plastyczny

PAŹDZIER
NIK
Zajęcia
terenowe
„Spacerkiem
po okolicy”;
badanie
florystyczne
najbliższej
okolicy.

1. Zbieranie materiału
roślinnego.

2. Oznaczanie roślin
synantropijnych.

3. Zapoznanie z techniką
suszenia roślin i
wykonywania zielników.

4. Zapoznanie uczniów z
wykazem literatury
przyrodniczej pomocnej
przy oznaczaniu roślin.

5. Zbieranie roślin na suche
kompozycje roślinne.

Wystawa zielników
„Rośliny
synantropijne”

Wystawa bukietów i
kompozycji oraz
dekoracja sal
lekcyjnych

- zbieranie i
selekcjonowanie
informacji,
- przeprowadzanie
ukierunkowanych
obserwacji,
- zbieranie,
konserwowanie,
oznaczanie roślin,
- wykonywanie zielników.

Prawa
badawcza,
Ćwiczenia
praktyczne,
zajęcia
terenowe.

LISTOPAD
Działalność
LOP w
naszym
kraju,
wojewódz -
twie i szkole.

1. Pogadanka na temat
historii LOP w Polsce.
2. Zapoznanie z
działalnością  inicjatorów i
organizatorów idei ochrony
przyrody w naszym kraju.
3. Udział w konkursie
plastycznym „ Czyste wody”
Zarządu Rejonu LOP w
Cieszynie.
4. Udział w konkursie
internetowym „ Ekologia w
Unii Europejskiej –My w
Unii”

Materiały LOP,
foldery, plakaty,
czasopisma
przyrodnicze,
biuletyny, Statut
LOP.

Prace plastyczne na
konkurs.

Materiały
informacyjne o UE

- korzystanie z różnych
źródeł informacji,
- synteza posiadanych
wiadomości,
- analiza działań
proekologicznych,
- dostrzeganie związków
pomiędzy przyczyną a
skutkiem degradacji
środowiska.

Dyskusja,
metoda
poszukująca –
wyszukiwanie
informacji.

Wykonywanie
plakatów.



GRUDZIEŃ,
STYCZEŃ
Formy
ochrony
przyrody w
Polsce.

1. Poznanie różnorodności
form ochrony przyrody w
Polsce.

2. Wykonanie albumów –
„Moja wycieczka klasowa
do parku narodowego”.

3. Wykonanie karmników.

Filmy wideo,
„Wybrane parki
narodowe w
Polsce”; foldery,
przewodniki,
Internet, program
multimedialny
„Różnorodność
biologiczna w
Polsce”; mapa
parków
narodowych.
Zajęcia praktyczne,
wykonanie pracy
konkursowej.

- korzystanie z różnych
źródeł informacji,
- planowanie działań,
- przedstawienie
posiadanych wiadomości
w formie albumu –
programu wycieczki
szkolnej,

- wykonywanie prostych
konstrukcji drewnianych,
-Podejmowanie
systematycznych działań
na rzecz pomocy ptakom
zimą.

Wyszukiwa –
nie informacji,
wykonanie
albumu.

Zajęcia
praktyczne.

LUTY
Poznajemy
życie
ptaków.

1. Obserwacja ptaków
odlatujących i
przylatujących.
2. Dyskusja
3.Udział w konkursie
ekologicznym LOP
patronowanym przez„Głos
Ziemi Cieszyńskiej”.

Fotografie ptaków i
ich gniazd, tablice,
albumy.

Lektura  pisma
„Przyroda Polska”

- prowadzenie obserwacji,
- korzystanie z literatury
przyrodniczej

-wyszukiwanie informacji
z literatury przyrodniczej

Obserwacja,
dyskusja,
wyszukiwanie
informacji.

MARZEC,
KWIECIEŃ
„Uczestnictw
o moje i
mojej
rodziny w
kulturze
ekologicznej
okolicy.”

1. Wykonanie pracy metodą
projektu – „Segregacja
śmieci w moim
gospodarstwie domowym”.
2. Wykonanie pisemnego
sprawozdania z
przydzielonego zadania.
3. Ustaleni planu obchodów
tygodnia ekologicznego z
okazji Dnia Ziemi:
a) zebranie propozycji,
b) ustalenie i

zatwierdzenie
harmonogramu działań
i prac,

4. Przygotowanie
materiałów propagujących
Dzień Ziemi:

a) ogłoszenie konkursu
na  plakat i hasło
ekologiczne,

b) przygotowanie
zestawu pytań do
pierwszego i drugiego
etapu konkursu
ekologicznego,

c) przygotowanie
referatu „Jak hałas
wpływa na zdrowie
człowieka?”;

 Przedstawienie
dokumentacji
wykonanego
zadania w postaci
diagramów
procentowych
składu ilościowego
odpadów. Własne
wnioski.

Wystawa prac
w Dniu Ziemi,
rywalizacje klas,
prezentacja

-  segregowanie odpadów,
-  podejmowanie działań
na rzecz środowiska,
-  sporządzanie
diagramów,
- wyrażanie własnej opinii.

- plastyczne
przedstawienie treści
ekologicznych,
- planowanie uroczystości
szkolnych,
- organizowanie wystaw,
- sprawdzanie własnych
wiadomości i
umiejętności.

Projekt, praca
grupowa
według
przydzielonyc
h zadań.

Wystawa
prac,
konkurs
plastyczny,
konkurs
wiedzy
ekologicznej,
recytacja



d) przygotowanie
rozgrywek
ekologicznych.

5. Impreza artystyczno
- konkursowa z okazji Dnia
Ziemi,  podsumowująca
Tydzień Ekologiczny w
Gimnazjum.

referatów,
recytacja wierszy o
przyrodzie.

MAJ,
CZERWIEC
Walory
przyrodnicze
powiatu
cieszyń -
skiego

1. Wycieczka dydaktyczna
do rezerwatu przyrody „Nad
Puńcówką”, do ośrodka
ekologicznego w Istebnej
lub do oczyszczalni ścieków
2. Podsumowanie pracy SK
LOP.

Zapoznanie z florą i
fauną ścieżki
dydaktycznej.

Wręczenie nagród
laureatom
konkursów
ekologicznych,
które odbyły się w
bieżącym roku
szkolnym.

- rozpoznawanie
chronionych gatunków
roślin i zwierząt w
rezerwacie,
- prezentacja wykonanych
prac
i działań.

Zajęcia
terenowe.

Podsumowa-
nie.

Mgr Mariola Twardowska
Gimnazjum w Pogwizdowie
nauczycielka biologii


