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1.Wstęp 

 

Uczniowie szkoły podstawowej w sposób naturalny interesują się 
otaczającym ich światem. Posiadają bogatą wiedzę przednaukową pochodzącą 
ze spontanicznego poznania, którą zdobywają poprzez bezpośredni kontakt z 
przyrodą i społeczeństwem oraz za pośrednictwem środków masowego 
przekazu. 
Tworzą też swoją własną nową wiedzę, czyli znaczenie pojęć oraz wyobrażenia 
o zjawiskach przyrodniczych, niestety często fałszywe. Dlatego też najbardziej 
właściwą formą rozwijania naturalnych zainteresowań dziecka przyrodą jest 
praca pozalekcyjna w ramach koła przyrodniczego. Adresatami zajęć tego koła 
są wszyscy uczniowie z klas V – VI naszej szkoły, a jedynym warunkiem 
uczestnictwa w zajęciach jest wykazanie zainteresowania, chęć do 
podejmowania działań, i przestrzeganie wspólnie ustalonego regulaminu 
uczestnictwa w zajęciach. 
 

2. Cele zajęć koła przyrodniczego - „Moja droga do Nobla”  
 

- Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 
- Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym 
- Kształtowanie postaw badawczych 
- Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania 

ich opisu. 
- Wyrobienie odpowiedzialności za wytwory swojej pracy i środowisko. 

 
3. Przewidywane osiągnięcia uczniów. 

 
Po zakończeniu pełnego cyklu zajęć uczeń powinien:  

• prowadzić obserwacje z wykorzystaniem odpowiednich przyrządów,  
• korzystać z różnych źródeł informacji,  
• oceniać, wartościować i selekcjonować zebrane informacje,  
• opisywać wyniki obserwacji i doświadczeń,  
• prezentować zebrany materiał w formie plakatów, gazetek, wykresów, 

wystawek,  
• samodzielnie zaplanować, wykonać i odpowiednio udokumentować 

proste doświadczenia z zakresu przyrody 
• znać i doceniać dorobek naukowy wielkich uczonych 
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4.Treści nauczania  
 

Zakres treści nauczania Koła Przyrodniczego - „Moja droga do Nobla jest 
rozszerzeniem i uzupełnieniem treści nauczania przyrody z podstawy 
programowej. W sposób szczególny uczniowie powinni poznać:  

1. Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie, przemiany 
chemiczne, substancje szkodliwe dla organizmu i ich działanie na 
środowisko.  

2. Podstawowe zjawiska i procesy fizyczne, szczególnie takie, które można 
obserwować wykonując samodzielne doświadczenia i pomiary.  

3. Sprzęt i podstawowe techniki laboratoryjne. 

 

5. Tematy zajęć 
 

 
1. Zapoznanie z programem zajęć.  Ustalenie listy uczestników. Regulamin 

bhp. 
2. Pokaz efektownych doświadczeń chemicznych. 
3. Sylwetki wielkich uczonych i ich odkrycia 
4. Polacy, którzy otrzymali Nagrodę Nobla za osiągnięcia naukowe 
5. Woda – jako przedmiot badań 
6. Badanie kwasów i zasad. Skala ph – co to takiego? 
7. Chemia w kuchni. 
8. Związki chemiczne w twoim ciele. 
9. W świecie barw 
10. Jak działa oko? 
11. Zabawa ze światłem i cieniem 
12. Eksperymenty z dźwiękiem 
13. Magnetyzm Ziemi. Sztuczki z magnesami 
14. Dlaczego przedmioty elektryzują się? 
15. Zabawy z prądem 
16. Obserwacje meteorologiczne  
17. Spadanie na Ziemię 
18. Sztuczki z powietrzem 
19. Ciśnienie atmosferyczne 
20. W jakim celu prowadzi się badania naukowe –referaty uczniowskie 
21. W pracowni alchemika - pokaz efektownych eksperymentów 

chemicznych.. 
22. Wybór tematów prac badawczych 
23. Nasze przygotowania do badań 
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24. Ciekawostki ze świata nauki 
25. Na chwilę przed pokazem. 
26. Święto Ziemi w naszej szkole. 
27. Sympozjum naukowe.  
28. Omówienie prezentacji – refleksje uczniów. 
29. .Podsumowanie pracy koła. 
30. Ewaluacja 

 
 

Sposoby ewaluacji osiągnięć uczniów 
 
1.   Zachowania uczniów w sytuacjach typowych i prowokowanych 
2.   Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 
3    Wypowiedzi ustne. 
4. Wykonanie samodzielnie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych 
5. Konkursy. 
6. Umiejętność planowania. 
7. Aktywność. 
8. Udział w dyskusji. 
9. Umiejętność poprawnego wnioskowania. 
10. Współdziałanie w zespole. 
11. Umiejętność zaprezentowania wyników swojej pracy 
 
Zajęcia zakończą się prezentacją wyników samodzielnie prowadzonych przez 
uczniów prac badawczych. 
 
 
 
 

Ewaluacja programu 
 

 
     Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu 
realizacji programu. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wpłyną na 
zmiany w programie. 
      Ewaluacji  będzie podlegała atrakcyjność programu dla uczniów , stosowane 
metody pracy nauczyciela , użyteczność programu w życiu (czy program 
wyposaża uczniów w wiadomości i umiejętności praktyczne ). 
      Wnioski zostaną wyciągnięte na podstawie rozmów z uczniami i rodzicami    
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Przykłady ankiet dla ucznia : 
 

Ankieta 1  (do ewaluacji pojedynczych zajęć) 
 
 
Oceń zajęcia  za pomocą jednego z symboli : 
 
a)   
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)    Oceń dzisiejsze zajęcia w skali od 1 do 10 : 
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Ankieta 2 
 

Proszę o wypełnienie tej ankiety . Twoje odpowiedzi wpłyną na zmiany w mojej 
pracy w przyszłym roku . Dziękuję .  
 
1) Zajęcia pomogły mi poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności : 
 
nie                      raczej nie                       raczej tak                         tak 
 
2). Które zagadnienia były dla ciebie najtrudniejsze ? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................  
3). Czy miałeś możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów ? 
 
nie                  raczej nie                          raczej tak                          tak  
 
4) . Na zajęciach panowała dobra atmosfera sprzyjająca wspólnej pracy . 
    
nie                  raczej nie                          raczej tak                          tak  
 
5). Zajęcia były :  
-nudne  
-interesujące  
  
6). Podaj tematy najciekawszych zajęć . 
        
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
7). Czy brałeś udział w prezentacji swoich badań? 
              
                 Tak                             Nie 
 
Jeżeli nie, to dlaczego? 
Jeżeli tak, to jak się wtedy czułeś? 
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.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 
8). Jakie doświadczenia chciałbyś wykonywać  na zajęciach ? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................. 
 
9). Jakie masz swoje inne uwagi dotyczące zajęć koła „Moja droga do Nobka” ? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
 

 

 

                                                     Dziękuję za wypełnienie ankiety. 
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