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SZKOLNY PROGRAM

EKOLOGICZNY

GIMNAZJUM PUBLICZNE

W GORZYCACH WIELKICH
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I Cele edukacyjne:

1. Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z gospodarczej działalności człowieka.

2. Budzenie szacunku do przyrody.

3. Kształtowanie postawy ekologicznej  wśród młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej.

II Zadania szkoły:

1. Tworzenie warunków do poznawania współzależności między różnymi składnikami środowiska naturalnego
oraz rozumienia przyczyn i skutków integracji człowieka w świat przyrody.

2. Poszerzanie zagadnień ścieżki ekologicznej  realizowanych na lekcjach biologii, chemii, geografii i fizyki.
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3. Organizowanie wewnątrz szkolnych  konkursów z ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

4. Udział w akcjach służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu.

5. Podejmowanie działań ekologicznych we własnym życiu.
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ZAGADNIENIE TEMAT
METODY, ŚRODKI,

FORMY REALIZACJI

PRZYCZYNY
I SKUTKI
ZMIAN
W
ŚRODOWISKU
NATURALNYM

 1. Znaczenie wody w przyrodzie (biologia,
geografia).

 2. Rodzaje ścieków i ich źródła (biologia).

 3. Klasy czystości wód (chemia, geografia).

 4. Metody oczyszczania ścieków (chemia,
biologia):

− oczyszczalnie fizyczne,
− oczyszczalnie biologiczne,
− oczyszczalnie chemiczne.

5.   Sposoby oszczędzania wody (godzina
       wychowawcza).

 1. Konkurs (rozprawka) z udziałem
nauczyciela języka polskiego.

 2. Dyskusja.

 3. Analiza stopnia zanieczyszczenia
polskich rzek wg klas czystości wód
zawartych w atlasie.

 4. Wykład nauczyciela na lekcjach.

 5. Praca domowa „Przeprowadzić
obserwację zużycia wody we własnym
domu. Kiedy możemy zaoszczędzić
niewielkie ilości wody?
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ZAGADNIENIE TEMAT
METODY, ŚRODKI,

FORMY REALIZACJI

 6. Źródła zanieczyszczeń powietrza (chemia).

 7. Skala porostowa-porosty jako bioindykatory
zanieczyszczenia atmosfery tlenkami azotu i
siarki (chemia).

 8. Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom
powietrza (chemia).

 9. Gleba jako środowisko życia (biologia).

 10. Skażenie gleby (chemia).

 11. Co możemy zrobić w celu zabezpieczenia
gleby przed skażeniem?

 6. Zajęcia w terenie.

 7. Zajęcia w terenie.

 8. Konkurs na plakat, opowiadanie.

 9. Wykład nauczyciela na lekcji.

 10. Wykład nauczyciela na lekcji.

 11. Dyskusja: burza mózgów.
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ZAGADNIENIE TEMAT
METODY, ŚRODKI,

FORMY REALIZACJI

OCHRONA
PRZYRODY

 1. Parki  Narodowe (biologia).

 2. Parki Krajobrazowe (biologia).

 3. Pomniki przyrody (biologia, godzina
wychowawcza).

 4. Ochrona gatunkowa roślin
i zwierząt(częściowa i całkowita; biologia).

 5. Znajomość obszarów chronionych
najbliższej okolicy (biologia, godzina
wychowawcza).

 6. Jak zachować się na obszarach chronionych?

 7. Wpływ człowieka na przyrodę, zależność
człowieka od przyrody (biologia).

 1. Praca z mapą, albumami, atlasami.

 2. Praca z mapą, albumami, atlasami.

 3. Praca z mapą, albumami, atlasami.

 4. Wykład nauczyciela.

 5. Analiza przewodnika po Wielkopolsce,
wycieczka.

 6. Pogadanka.

 7. Dyskusja.
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ZAGADNIENIE TEMAT
METODY, ŚRODKI,

FORMY REALIZACJI

 8. Organizacja Dnia Ziemi.

 9. Rekultywacja i renaturalizacja terenów
zniszczonych przez działalność gospodarczą
człowieka (biologia, geografia).

 10. Przyczyny i skutki zachwiania równowagi
biologicznej (biologia).

 11. Rola kontaktu z przyrodą (biologia, godzina
wychowawcza).

 12. Moralny aspekt odpowiedzialności każdego
człowieka za stan swojego środowiska życia
(godzina wychowawcza).

 8. Akademia.

 9. Wycieczka do Chorzowa.

 10. Wykład.

 11. Dyskusja.

 12. Pogadanka.
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ZAGADNIENIE TEMAT
METODY, ŚRODKI,

FORMY REALIZACJI

ŻYWNOŚĆ,
ROLNICTWO

 1. Zasady prawidłowego żywienia (biologia,
godzina wychowawcza).

 2. Skutki zdrowotne niewłaściwego
odżywiania się (biologia).

 3. Rodzaje diet, anoreksja, bulimia (godzina
wychowawcza).

 4. Cele rolnictwa ekologicznego (biologia,
geografia).

 5. Eutrofizacja wód jako wynik rolniczej
działalności człowieka (biologia, chemia).

 1. Pogadanka; spotkanie z pielęgniarką
szkolną.

 2. Dyskusja.

 3. Wykład nauczyciela dotyczący
ujemnych skutków stosowania
niewłaściwych diet.

 4. Pogadanka.

 5. Wykład.
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ZAGADNIENIE TEMAT METODY, ŚRODKI,
FORMY REALIZACJI

 6. Zagrożenia dla środowiska wynikające ze
stosowania środków chemicznych
zwalczających szkodniki pól, sadów, lasów
i ogrodów (chemia).

 7. Chemizacja gleb i jej konsekwencje dla
produkowanej żywności (chemia).

 6. Pogadanka.

 7. Pogadanka.
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ZAGADNIENIE TEMAT
METODY, ŚRODKI,

FORMY REALIZACJI

PRODUKCJA,
TRANSPORT,
SKŁADOWANIE
ODPADÓW

 1. Produkcja i wykorzystanie energii jądrowej
(fizyka).

 2. Problem składowania odpadów
promieniotwórczych (fizyka, chemia).

 3. Skutki promieniowania jądrowego dla życia
na ziemi (biologia, fizyka, chemia).

 4. Segregacja odpadów i ich przeróbka.
Zagadnienia związane z nowoczesnym
recyklingiem (chemia, fizyka).

 5. Odpady w moim domu (godzina
wychowawcza).

 6. Przeprowadzenie zbiórki makulatury i
puszek aluminiowych.

 1. Wykład nauczyciela. Elementy
pogadanki.

 2. Wykład nauczyciela. Elementy
pogadanki.

 3. Wykład nauczyciela. Elementy
pogadanki.

 4. Wyjazd na najbliższe wysypisko śmieci.

 5. Rozprawka na temat możliwości
zmniejszenia ilości odpadów w każdym
domu.

 6. Konkurs dla klas.
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ZAGADNIENIE TEMAT
METODY, ŚRODKI,

FORMY REALIZACJI

CYWILIZACJA
A ZDROWIE
CZŁOWIEKA

 1. Wpływ czynników biometeorologicznych na
zdrowie człowieka (temperatura, wilgotność,
ciśnienie atmosferyczne, mikroklimat;
biologia, geografia).

 2. Choroby cywilizacyjne jako wynik ujemny
działalności człowieka w przyrodzie
(biologia).

 3. Przyczyny i skutki chorób układu krążenia,
oddechowego, nerwowego, nowotwory,
zatrucia, wypadki i inne urazy ciała
(biologia).

 4. Zanieczyszczenia pyłowe, gazowe,
biologiczne i ich skutki chorobotwórcze
(biologia, chemia).

 5. Jakość fizyczna, chemiczna, biologiczna
wody pitnej. Choroby zakaźne i inwazje
przenoszone przez skażoną wodę (biologia).

Pogadanki, dyskusje, elementy wykładu
nauczyciela.

                                                     Opracowała:   mgr Sabina Frankiewicz


