
Lekcja przeprowadzona metodą projektu 
 
Godzina wychowawcza kl. V OCHRONA ŚRODOWISKA-JAK POMÓC NATURZE 
 
1. Jak zawsze i wszędzie szanować przyrodę 

- co mogą robić dzieci w naszym wieku 
- co mogą robić dorośli  

 
2. organizacja pomocy  
            -     zwierzętom 
 -     roślinom 
 -     glebie 
 -     atmosferze 
 -     morzom i oceanom 
 
3. co to jest dziura ozonowa – jak się przed nią ustrzec 
 
4. co to jest ocieplenie klimatu, jaki ma zasięg, jak je uniemożliwi ć 
 
5. co to jest segregacja odpadów, jak ją stosować 
 
6. co to jest RECYCLING, czy go stosować, dlaczego warto 
 
7. dlaczego wylanie się paliw płynnych do mórz i oceanów jest bardzo niebezpieczne 
    (wyciek ropy naftowej do wód śródlądowych) 
 
8. akcje 

- PORZĄDKOWANIE ŚWIATA 
- DZIEŃ ZIEMI 
- Moje pomysły na ochronę środowiska, jak chcę je zrealizować 

 
 
PRZYGOTOWUJEMY PROJEKTY KORZYSTAJĄC 
-z podręczników, encyklopedii dziecięcych 
-z Internetu 
-z wiadomości podawanych w radio i w telewizji, gdyż często są to najnowsze informacje 
-z czasopism ukazujących się na bieżąco 
 
UŻYWAMY SŁÓW ZROZUMIAŁYCH  DLA  NAS  I  DLA  KOLEGÓ W 
 
PREZENTACJE PRAC MOGĄ BYĆ W FORMIE DOWOLNEJ (albumy, plakaty, rysunki, 
schematy, wasze komentarze, inscenizacje, odczyt, pokaz, model wykonany samodzielnie, 
gry, zabawy, broszury, książeczki.......) 
 
Pracujemy w dwóch grupach 5-cio osobowych 
 
W obrębie grupy możecie wybrać lidera który będzie was reprezentował, ale pracujecie 
grupowo. 
 



 
REALIZACJA  PROJEKTU 
 
 

1. Formułowanie tematu 
 

A. precyzyjne sformułowanie tematów grupy(rozmowy przedstawicieli obu grup, 
rozmowy w obrębie grupy oraz rozmowy z nauczycielem) 

B. jasne określenie celów projektu  
 
 

2. Zbieranie i opracowywanie materiałów 
 

A. selekcja, dobór informacji 
B. krytyczna ocena informacji 
C. przetwarzanie informacji – nadawanie im formy wybranej przez nas 

(nauczyciel powinien podkreślić, że ten etap jest najważniejszą częścią 
realizacji projektu, gdyż najczęściej jesteśmy oceniani za to, jak potrafimy 
przedstawić efekty pracy podczas krótkiego wystąpienia)  

 
 

3. Praca w grupie 
 

A. udzielanie sobie informacji 
B. podejmowanie wspólnej decyzji o przedstawianej informacji 
C. wzajemne wysłuchiwanie siebie 
D. rozwiązywanie konfliktów samodzielnie i przy pomocy wychowawcy 
E. angażowanie w pracę wszystkich w grupie 
F. SAMOOCENA   

 
 

4. Prezentacja 
 

A. pełne wykorzystanie czasu prezentacji 
B. zainteresowanie innych uczniów 
C. kładziemy nacisk na odpowiednie akcentowanie i precyzyjne wypowiadanie 

słów  
D. NAUCZYCIEL MUSI ZWRÓCIĆ UWAGĘ UCZNIÓW, ŻE CHOĆ 

PREZENTACJA JEST OSTATNIM ETAPEM – NIE MUSI BYĆ TO ETAP 
NAJWAŻNIWJSZY. WAŻNA JEST PRZEDE WSZYSTKIM 
SYSTEMATYCZNA, EFEKTYWNA PRACA W CIĄGU CAŁEGO CZASU 
PRZEZNACZONEGO NA PRZYGOTOWANIE ORAZ DOBRA 
ATMOSFERA PRACY GRUPOWEJ .  



PODSUMOWANIE  LEKCJI 
 
Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów w trakcie, której mają oni możliwość 
praktykowania całego szeregu umiejętności. Dlatego należy pozostawić im odpowiednią ilość 
czasu niezbędną: 

-do pełnego zaangażowania się w przedsięwzięcie wszystkich członków zespołu, 
-do realizacji wszystkich pomysłów, 
-do stworzenia atmosfery współpracy między uczniami, również pomiędzy grupami 

 
Samodzielność często pociąga za sobą większe zainteresowanie tematem. Jeśli zaistnieje 
potrzeba, to zawsze możemy uporządkować wiedzę przy omawianiu tematów jeszcze przed 
główną prezentacją, np. poprzez wykład.  
 
Decydując się na przeprowadzenie lekcji metodą projektu; 
� przedstawiłam moim uczniom szczegółowe tematy na dwa miesiące przed realizacją 

lekcji (przeprowadziłam całogodzinne zajęcia wprowadzające)  
�  podzieliłam klasę na dwa zespoły, w których dobrałam dzieci aby, jeśli same tak 

zdecydują, można było wybrać lidera ( równie dobrze praca mogła przebiegać bez 
takiej osoby )  

 
Zaletą szczegółowego określenia tematów jest to, że mogłam zachować ściślejszą kontrolę 
nad ich związkiem z realizowanym głównym zagadnieniem ( było  to dla mnie istotne 
zważywszy na wiek uczniów), jednak swoboda działania dzieci była nieco ograniczona. 
 
Dzieci miały możliwość, przez cały czas realizacji pracy w grupie, rozwijania następujących 
umiejętności: 
� podejmowanie decyzji grupowych 
� rozwiązywanie konfliktów  
� wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych osób 
� poszukiwanie kompromisu 
� dyskutowanie 
� dzielenie się w grupie rolami i zadaniami 
� dokonywanie oceny pracy grupy 

 


