
 
 

EDUKACJA   EKOLOGICZNA 
 
 
 

PROGRAM ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ 
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 

TYTUŁ ŚCIEŻKI :        „Z EKOLOGIĄ   ZA   PAN   BRAT” 
 
 
 

CEL OGÓLNY :          KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH 
POPRZEZ UWRAŻLIWIENIE NA PRZEJAWY DEGRADACJI ŚRODOWISKA 

ORAZ WYZWALANIE CHĘCI PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA. 

 
 

KL. IV 
CEL EDUKACYJNY -  UWRAŻLIWIENIE NA PIĘKNO OTACZAJĄCEJ  
                                        NAS PRZYRODY. 
 
 
KL.V 
CEL EDUKACYJNY -  WYKAZYWANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY 
                                        ŚRODOWISKIEM A DZIAŁALNOŚCIĄ 
                                        GOSPODARCZĄ CZŁOWIEKA. 
 
 
KL. VI 
CEL EDUKACYJNY – KSZTAŁTOWANIE POSTAWY  
                                       PROEKOLOGICZNEJ. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CELE   SZCZEGÓŁOWE  
 

KL . IV  
 
-Definiuje pojęcia związane ze środowiskiem. 
-Wyjaśnia wpływ środowiska naturalnego na swoje zdrowie. 
-Zna i opisuje środowisko naturalne swojego regionu. 
-Wymienia zanieczyszczenia najczęściej występujące w najbliższym                                          
środowisku. 
-Ocenia wpływ zanieczyszczeń na środowisko. 
-Przewiduje wpływ zanieczyszczeń na stan środowiska. 
-Potrafi zaprojektować sposoby usuwania zanieczyszczeń. 
-Rozpoznaje rośliny i zwierzęta chronione. 
-Rozumie potrzeby dbania o własne środowisko naturalne. 
-Dba o estetykę swojego mieszkania, sali lekcyjnej, szkoły, swojego domu i 
otoczenia, miejscowości. 
 
 
KL. V  
 

-Ocenia wpływ środowiska naturalnego na zdrowie i życie człowieka. 
-Rozróżnia związki między działalnością człowieka, a degradacją środowiska. 
-Wskazuje kilka możliwości zapobiegania zanieczyszczenia środowiska. 
-Charakteryzuje formy ochrony środowiska przyrody. 
-Proponuje sposób ochrony ginących gatunków roślin rzadko spotykanych w 
najbliższej okolicy. 
-Rozumie potrzeby działalności ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, 
troski o czystość wód i atmosfery, o zieleń na wsi i w mieście. 
 
 
KL.VI  
 

-Analizuje zmiany zachodzące w najbliższym środowisku spowodowane 
zanieczyszczeniami. 
-Wybiera najlepszy sposób, radzenia sobie ze skutkami zanieczyszczeń. 
-Przewiduje skutki narastających zanieczyszczeń. 



-Uzasadnia konieczność recyklingu. 
-Projektuje stroje, plakaty propagujące ochronę środowiska. 
- Bierze udział w organizowanych akcjach ekologicznych na terenie szkoły  
i regionu. 
-Dostrzega skutki wyczerpywania się zasobów naturalnych. 
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW  
 
 
-Organizowanie konkursów: Dzień Ziemi, Powiatowy Konkurs Ekologiczny itp. 
-Wycieczki po najbliższej okolicy. 
-Zorganizowanie Zielonej Szkoły nad Morzem Bałtyckim. 
-Wycieczki do Parków Narodowych i rezerwatów przyrody Tatrzański Park 
Narodowy, Pieniński Park Narodowy itp. 
-Stosowanie plansz poglądowych. 
-Filmy 
-Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 
-Udział w zbiórkach surowców wtórnych: makulatura, zużyte baterie itp. 
-Wycieczka do oczyszczalni ścieków. 
-Praca metodami aktywizującymi. 
-Wykonywanie plakatów, gazetek. 
-Stosowanie metody projektu. 
-Praca w Kole Ekologicznym 
-Prowadzenie i opieka nad hodowlami szkolnymi. 
 
 

EWALUACJA  
-Po realizacji ścieżki uczniowie zaprezentują w formie happeningu poznane 
sposoby ekologicznego stylu życia. 
-Uczniowie wezmą udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym. 
-Prezentacja plakatów, haseł, gazetek o tematyce ekologicznej. 
-Uczniowie będą oceniani przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 
realizujących ścieżkę ekologiczną. 
-Postawa ucznia będzie oceniana przez wychowawców danej klasy oceną 
cząstkową z zachowania. 
 
 



SPOSÓB REALIZACJI ŚCIEŻKI  
 
 

Oceniany będzie za pomocą opracowanej ankiety ewaluacyjnej po całym cyklu 
edukacyjnym. 
 
 
 
 
 

CELE I ZAŁO ŻENIA OGÓLNE  
 
Program ścieżki edukacyjnej z „ Ekologią za pan brat” opracowany został 
przez mgr Lucyna Micek oraz zespół nauczycieli 
-mgr Małgorzata Nowak 
-mgr Anna Michoń 
-mgr Jacek Studziński 
-p. Bożena Longosz-Wolańska. 
W szkole obowiązywały różne programy realizacji ścieżek edukacyjnych, 
które były niespójne z potrzebami szkoły i środowiska. 
Realizacja celów i założeń wcześniejszych ścieżek była nierealna. 
Opracowana ścieżka edukacyjna ukierunkowana została na potrzeby szkoły  
i środowiska. 
Zakładamy, że uczniowie po realizacji ścieżki będą mieć prawidłowo 
ukształtowaną postawę wobec środowiska i całego świata żywej przyrody. 
Realizacja ścieżki odbywać się będzie w ramach dodatkowych treści na  
lekcjach przyrody, godziny wychowawczej, historii, języka polskiego, 
a także podczas organizowanych wycieczek po najbliższej okolicy. 
Swoją wiedzę uczniowie będą poszerzać na zajęciach koła ekologicznego, 
wycieczkach krajoznawczych, konkursach itp. 
Zakładamy, że uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju  akcjach, 
konkursach oraz zbiórkach surowców wtórnych. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  
 
 

 
- Definiuje pojęcia związane z ochroną środowiska 
- Wymienia elementy środowiska przyrodniczego 
- Rozróżnia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej 
- Wskazuje pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka    w 

środowisko 
- Rozpoznaje i nazywa zanieczyszczenia środowiska 
- Przyporządkowuje zanieczyszczenia do poszczególnych kategorii 
- Stosuje skalę porostową do określania stopnia zanieczyszczania 

środowiska 
- Rozróżnia i nazywa rośliny i zwierzęta chronione 
- Wskazuje źródła zanieczyszczeń 
- Prawidłowo zachowuje się na obszarach chronionych 
- Rozpoznaje symbole stosowane na artykułach spożywczych 
- Zna negatywne skutki nadmiernego nawożenia gleby i stosowania 

szkodliwych środków ochrony roślin 
- Potrafi zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska 
- Segreguje odpady 
- Zdrowo się odżywia 
- Dba o środowisko w którym mieszka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USZCZEGÓŁOWIONE TRE ŚCI- EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
 
 
 
 
Ścieżka edukacyjna Treści z podstawy 

programowej 
Treści 
uszczegółowione 

Przedmioty 
realizujące 

Klasa (poziom 
nauczania) 

Wpływ codziennych 
czynności i 
zachowań w domu, 
szkole, miejscu 
zabawy i pracy na 
stan środowiska 
naturalnego. 

*Troska o własne 
środowisko 
*Wpływ środowiska 
naturalnego na 
zdrowie i życie 
człowieka 

Przyroda 
Godz. Wych. 
Historia 
 
Przyroda 
Sztuka 
 

Kl. IV 
KL. V 
KL. IV 
 
KL. V 
KL. V 

Style życia i ich 
związek z 
wyczerpywaniem się 
zasobów naturalnych 

*Zasoby naturalne 
odnawialne i 
nieodnawialne 
*Wiek XXI wiekiem 
przemysłu i rozwoju 
cywilizacji. 

Przyroda 
 
 
Historia 
Godz. Wych. 

KL. IV 
 
 
KL. V 
KL. V 

Przykłady miejsc (w 
najbliższym 
otoczeniu), w 
których obserwuje 
się korzystne i 
niekorzystne zmiany 
zachodzące w 
środowisku 
przyrodniczym. 

*Środowisko 
naturalne w moim 
regionie.  
*Zachowanie 
człowieka a stan 
środowiska 
naturalnego 

Przyroda 
Sztuka 
 
Przyroda 
Technika 
 

KL. IV 
KL. IV 
 
KL. IV 
KL. V 
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Degradacja 
środowiska-
przyczyny, wpływ 
na zdrowie 
człowieka oraz jej 
związek z formami 
działalności ludzi. 

*Cywilizacja i 
zmiany stylu życia 
ludzi 
*Zanieczyszczenia 
środowiska i jego 
skutki 
*Odpady i 
zanieczyszczenia- 
segregacja śmieci. 
*Wypoczynek na 
łonie natury. 

J. polski 
Historia 
 
Przyroda 
Godz. Wych. 
 
Przyroda 
 
 
Przyroda 

KL.  
KL.  
 
KL. IV 
KL. VI 
 
KL. IV 
 
 
KL IV 
 



 Obszary chronione 
oraz ich znaczenie w 
zachowaniu 
różnorodności 
biologicznej; zasady 
zachowania się na 
obszarach 
chronionych. 

*Obszary chronione 
w Polsce- Parki 
Narodowe, parki 
krajobrazowe, 
rezerwaty, pomniki 
przyrody 
*Ochrona przyrody 
na świecie- 
organizacje 
międzynarodowe 
*Znaczenie 
obszarów 
chronionych 
*Zasady zachowania 
się na obszarach 
chronionych 
*Poszanowanie 
dorobku kultury 
pokoleń oraz fauny i 
flory regionu. 
 

Przyroda 
 
 
 
 
 
Przyroda 
Godz. Wych. 
 
 
Przyroda 
Godz. Wych. 
 
Godz. Wych. 
 
 
Historia 
Sztuka 
j. polski 
 

KL. V 
 
 
 
 
 
KL. VI 
KL. VI 
 
 
KL. VI 
KL. V 
 
KL. IV     
 
 
KL. IV 
KL. IV 
KL. IV 
 
 
 

 
 
 


