
PLAN  DZIAŁALNO ŚCI  KOŁA  BIOLOGICZNEGO

Głównym założeniem pracy koła biologicznego jest;
- realizowanie lokalnego programu edukacji ekologicznej, uwzględniającego treści, dzięki

którym uczniowie poznają swoje miasto i okolice,
- podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży,
- uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, jakie występuje w mieście, a także

poznanie działań, jakie są podejmowane  dla ochrony,
- kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, zrozumienie celów ochrony przyrody,
- rozwijanie humanitarnego stosunku do zwierząt ( opieka nad ptakami ),
- organizowanie wycieczek  i innych  zajęć terenowych celem poznania stanowisk

ciekawych roślin i zwierząt,
- czynny udział w konkursach przyrodniczych,
- propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego
Realizacja programu jest ukierunkowana głównie na rozwój umiejętności obserwowania
środowiska, zachodzących w nim zmian, zbierania o nim informacji, poznawania praw
i współzależności rządzących między przyrodą a człowiekiem.
Ważnym zadaniem jest również kształtowanie postawy szacunku zarówno dla życia i zdrowia
własnego jak i wszystkich innych istot.

Zajęcia mogą odbywać się nieregularnie, a dobór tematyki zależy od nauczyciela.

Lp. Temat zajęć
Formy i metody pracy

uczniów
Środki

dydaktyczne
Literatura dla

ucznia i
nauczyciela

1 2 3 4 5

I

Zebranie
organizacyjne
- wybór

samorządu koła,
- opracowanie

planu pracy,
- przydział

obowiązków.

Zwiedzanie pracowni.
Zapoznanie się z hodowlami
oraz zbiorami środków
dydaktycznych.

Zestawy środków
dydaktycznych.
Hodowle

Zapoznanie się z
księgozbiorem
przyrodniczym w
pracowni biologicznej.

     II

Porządkowanie
zbiorów i hodowli
roślinnych w
pracowni.

Oznaczanie roślin ozdobnych
( opisy) i wykonanie etykiet
Systematyczne układanie
środków dydaktycznych
( tablice, preparaty itp.)

Zajęcia praktyczne Klucze do oznaczania
roślin:
-Rostafinski,
-Mowszowicz,
-Szafer,
Kili ńska – „ Rośliny  w
mieszkaniu i na
balkonie”

III

Wycieczka do lasu Obserwacja i opis drzew
leśnych oraz krzewów, roślin
i zwierząt

Kompas,  łopatka,
pojemniki, atlasy.

Matuszkiewicz –
„ Zespoły leśne
Polski”,
Traczyk – „ Rośliny
lasu liściastego”,
Dzwonkowski – „
Ssaki chronione w
Polsce”,

    IV

Zwierzęta naszych
lasów.

Film, dyskusja Film „ Nasze gady i
płazy”,
„Zaskroniec”,
„Jaszczurka zwinka”

Dzwonkowski –
„Owady chronione i
pożyteczne”
„Płazy, ryby, gady
chronione w Polsce”
„Ssaki chronione w



Polsce”.

     V
Sprzątanie Świata Przypomnienie historii akcji,

krótka dyskusja.

Wyjście z młodzieżą  w rejon
zaplanowanej akcji.

Worki foliowe,
rękawice gumowe.

Foldery zapoznające z
przebiegiem akcji

VI

Czynniki decydujące
o rozmieszczeniu
organizmów żywych
na ziemi

Referaty, dyskusja Mapa
rozmieszczenia
roślin i zwierząt na
ziemi

Myczkowski –
„Zielona szata Ziemi”,
Szafer – „ Ogólna
geografia roślin”,
Wilma – „ Geografia
zwierząt”

   VII
Wykonanie
karmników

Zajęcia praktyczne Deski, gwoździe i
inne materiały

    IX Poznajemy życie
ptaków,
 - ptaki odlatujące i
przylatujące.

Dyskusja, obserwacja Fotografie ptaków
i ich gniazd.
Tablice

Umiński –
„ Zwierzęta i
kontynenty”,
Sokołowski – „ Ptaki
Polski”,
Dzwonkowski –
„ Ptaki chronione w
Polsce cz. I, II, III”

X

Działalność LOP w
kraju, w naszym
województwie i
szkole.

Pogadanka Materiały LOP,
foldery, plakaty,
czasopisma
przyrodnicze

Leńkowa – „ Dzieje
LOP w Polsce”,
Statut LOP.

XI

Ochrona roślin w
Polsce

Dyskusja Tablice, atlasy,
przeźrocza

Myczkowski-
„ Człowiek, Przyroda,
Środowisko”,
Podbielkowski-
„ Państwa roślinne”,
Dzwonkowski-
„Rośliny chronione w
Polsce cz. I i II”

XII Ochrona zwierząt w
Polsce

Pogadanka Filmy – „Zwierzęta
naszych lasów”,
„Las i jego
mieszkańcy”

Wilma- „ Geografia
zwierząt”

XIII Zwierzęta
udomowione

Wycieczka do gospodarstwa
hodowlanego.

Różne zwierzęta
hodowlane

Żabiński- „ Zwierzęta
domowe i ich dzicy
krewniacy”.

XIV Zwierzęta Arktyki Przegląd literatury Film – „Zwierzęta
Arktyki”

Centkiewiczowie-
„ Wyspa niedźwiedzi”

XV Wpływ człowieka na
środowisko roślin
i zwierząt

Pogadanka, praca z tekstem Literatura, plansza Flis- „ Zarys
biogeografii”

XVI Wykonanie
albumów o
zwierzętach

Zajęcia praktyczne Różne materiały
opisowe i ilustracje

Stanek- „ Wielki atlas
zwierząt”,
Serafiński- „ Ssaki
Polski”

XVII Zasady
mikroskopowania
- przegląd
preparatów
mikroskopowych

Ćwiczenia laboratoryjne Mikroskopy,
preparaty

Gerd- „ Mikroskop w
szkole”



XVIII Wykonujemy proste
preparaty
mikroskopowe

Ćwiczenia Mikroskop, szkiełka
mikroskopowe, igły
preparacyjne,
materiał botaniczny

Strasburger-
„ Botanika”

XIX Formy ochrony
przyrody w Polsce

Dyskusja Mapa parków
narodowych,
fotografie, foldery

Informator
przyrodniczy LOP

XX Walory przyrodnicze
powiatu sanockiego

Dyskusja Klucze do
oznaczania roślin
pospolitych zwierząt
Mapa obszarów
chronionych pow.
sanockiego

Blecharczyk- „ Walory
przyrodnicze...”

XXI Strony biologiczne
w internecie

Zajęcia w pracowni
informatycznej

Ciekawe linki do
stron biologicznych

Strony www

XXII Wycieczka
rowerowa

Wycieczka opracowaną trasą
do Lisznej

Mapa, rowery,
kompas

„Sanok i okolice" -
praca zbiorowa

XXIII Organizacja
obchodów „ Dnia
Ziemi”

Przygotowanie i
zorganizowanie montażu
artystycznego

scenariusz

XXIV Rośliny ozdobne
uprawiane na
działkach

Wycieczka na działkę
pracowniczą

Zestaw roślin
ozdobnych w
uprawie

Praca zbiorowa-
„ Działka moje hobby”,
podręczniki
ogrodnictwa

XXV Wycieczka do
rezerwatu przyrody
„ Polanki” w
Bykowcach

Wycieczka piesza ok. 10 km Przewodniki, atlasy
roślin i zwierząt

XXVI Wycieczka piesza do
ruin zamku w
Załużu

Wycieczka piesza ok.10 km jw.

XXVII Podsumowanie
pracy koła,
wręczenie nagród i
dyplomów,
- zabezpieczenie
hodowli roślin

Zebranie z dyskusja,
obejrzenie filmu

Film „ Piękno naszej
Ziemi”
Nagrody i dyplomy

Sprawozdanie z pracy
koła
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