
Program Pracy Szkolnego Koła ,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu” 
 
 

Założenia programu: 
 

• Program przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej  
      w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych 
• Tematyka zajęć jest ukierunkowana na edukację przyrodniczą 
     i ekologiczną 
• W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas I-III 
• Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do możliwości szkoły i wieku 

uczniów 
 
Cele edukacyjne programu znajdują oparcie w Podstawie Programowej 
Kształcenia Ogólnego Szkół Podstawowych i są powiązane z Programem 
Wychowawczym Szkoły oraz z Programem Profilaktyki 

 
 
Cel główny programu:  

• Rozbudzenie wrażliwości na piękno ojczystych krajobrazów oraz potrzeby 
bezpośredniego kontaktu z przyrodą i jej ochrony 

 
 
Cele szczegółowe: 

• dostrzeganie walorów przyrodniczych i kulturalnych różnych zakątków 
naszego kraju 

• wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna 
• prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności na rzecz ochrony 

przyrody zwłaszcza lasów 
• prowadzenie prac badawczych zmierzających do lepszego poznania 

przyrody 
• wyrabianie umiejętności korzystania z dóbr przyrody bez jej degradacji i 

bezmyślnego niszczenia 
• uczenie szacunku dla zwierząt i humanitarnego ich traktowania 
• poznania walorów przyrodniczych najbliższej okolicy 
• poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiskowej i 

lokalnej 
• kształtowanie umiejętności obserwacji faktów i zjawisk społeczno-

przyrodniczych, formułowanie trafnych wniosków i spostrzeżeń 
 
 
 



Metody i formy realizacji 
Realizacja zadań oparta jest na metodach aktywizujących, dzięki którym 
uczniowie wdrażają się do planowania, organizowania i oceniania własnej 
pracy, a także nabywania umiejętności współdziałania w zespole. 
Odbywać się będą: 

1. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze 
2. Gry i zabawy dydaktyczne 
3. Spotkania okolicznościowe 
4. Prowadzenie obserwacji 
5. Wystawy 

 
 
Spodziewane efekty: 
Członkowie klubu  

• wykazują twórczą i aktywną postawę wobec środowiska przyrodniczego 
• uświadamiają sobie potrzebę ochrony przyrody 
• umieją współpracować z innymi  

 
 
Ewaluacja: 
Ewaluacja cząstkowa będzie przeprowadzana na bieżąco po zrealizowaniu 
konkretnych działań. 
Ewaluacja końcowa planowana jest na koniec roku szkolnego i będzie miała na 
celu odpowiedzieć na pytania: 

1. W jakim stopniu zostały zrealizowane zaplanowane działania? 
2. Jak program odbierany jest przez uczestników klubu? 

 
Narzędzia ewaluacji: 

• obserwacja 
• wywiady indywidualne i grupowe 
• ankiety 

 
Ewaluacja zakończy się sporządzeniem sprawozdania zawierającego ocenę, 
wnioski i propozycje do przyszłych działań . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lp. Zagadnienia do 

realizacji 
Formy 

realizacji 
 

Termin  Odpowiedzialny 
i współpraca 

1. Roślinność, zwierzęta i ruiny 
zamków Jury Krakowsko-
Częstochowskiej 
-wyrób papieru czerpanego 

Wycieczka do 
miejscowości 
Smoleń i 
Ogrodzieniec 
 

24-25 IX 2005r. Opiekun koła i 
Nadleśnictwo 
Lubliniec 

2. Święto Drzewa Wykonanie 
gazetki na 
korytarzu 
szkolnym 
 

X 2005r. Opiekun koła 

3. Październik „Miesiąc 
Ochrony Zwierząt” 

Prelekcja o 
niektórych 
zwierzętach 
chronionych i 
celu ich ochrony 
 

X 2005r. Opiekun koła 

4. Jesienne podróże  
-poznajemy wędrówki ptaków 

Obserwacja tras 
wędrówek 
ptaków na 
przykładzie 
bociana 
Wykonanie 
przestrzennego 
modelu ptaka 
 

XI 2005 Opiekun koła 

5. Pasowanie na członka Klubu 
Towarzystwa Przyjaciół Lasu 

Spotkanie z 
Nadleśniczym 
Nadleśnictwa 
Lubliniec 
Tematyka 
przyrodnicza w 
wierszu i 
piosence 
 

XI 2005r. Opiekun koła 

6. Przyroda na wesoło  Gry i zabawy o 
tematyce 
przyrodniczej i 
ekologicznej 
Układanie 
rymowanek 

XI/XII 2005 Opiekun koła 

7.. Przyroda w czasopismach Wykonanie 
wystawy 
czasopism 
przyrodniczych i 
ekologicznych 

XII 2005r. Opiekun koła 
 
 
 
       



8.. Pomoc ptakom w 
przetrwaniu zimy 

Założenie 
ptasiej stołówki 
Obserwacja 
ptaków 
przylatujących 
do karmnika 
 

XI -III Opiekun koła 

 9.. Las zimą Wycieczka do 
lasu- 
obserwacja lasu 
o tej porze roku 
Rozpoznawanie 
tropów zwierząt 
Kulig 
 

I 2006r. Opiekun koła 
Nadleśnictwo 
Lubliniec 

10. Jesteśmy odpowiedzialni za 
zwierzęta hodowane w domu 

Opracowanie 
regulaminu dla 
właścicieli 
zwierząt 
domowych 
Prezentacja 
zwierząt 
hodowanych w 
domach uczniów 
 

I 2006 Opiekun koła 

11. Jak we własnym domu żyć 
ekologicznie? 

Obserwacja 
stanu licznika 
gazowego, 
wodnego i 
energii 
elektrycznej- 
wyciąganie 
wniosków 
Włączenie 
rodziców do 
działań 
mających na 
celu 
oszczędzanie 
wody, energii, 
gazu oraz 
zmniejszenia 
ilości śmieci 
domowych 
 

II 2006 Opiekun koła 

12. Przyroda na wesoło Gry i zabawy o 
tematyce 
przyrodniczej 
 
 

II 2006 Opiekun koła 



13. Wesołe robótki Wykonanie 
robótek z 
materiałów i 
surowców 
naturalnych- 
wystawka prac 
 

III 2006 Opiekun koła 

14. Poznajemy nasze morze- 
Dzień Bałtyku- 22 marca 

Ukazanie 
walorów 
naszego morza 
 

III 2006 Opiekun koła 

15. Obchody Tygodnia Czystości 
Wód  

Wskazywanie 
źródeł 
zanieczyszczeń 
wód 
Wykonanie 
plakatów na 
temat „ Jak 
oszczędzać 
wodę?” 
 

1-7 IV 2006 Opiekun koła 

16. Tradycja, ceremonie 
 i zwyczaje myśliwskie 

Spotkanie z 
myśliwym 

IV 2006 Nadleśnictwo 
Lubliniec 
Opiekun koła 

17. Różnorodność roślin w lesie Konkurs 
plastyczny „Las 
wiosną”- 
malowanie na 
szkle 
 

V 2006 Opiekun koła 

18. Obchody Dnia Lasu 
 i Zadrzewień 

Wizyta w 
Nadleśnictwie 
Lubliniec-
złożenie życzeń z 
okazji święta 
Spotkanie z 
leśnikiem 
Pomoc w 
sadzeniu 
drzewek 
 

VI 2006 Opiekun koła 
Nadleśnictwo 
Lubliniec 

19.. Zachwycamy się przyrodą Poznanie roślin 
chronionych w 
naszym regionie 
Wycieczka do 
Sierakowa i na 
Zborowskie 
 
 
 

VI 2006 Opiekun koła 
Nadleśnictwo 
Lubliniec 



20. Jak bezpiecznie i w zgodzie z 
przyrodą spędzić wakacje? 

Sporządzenie 
regulaminu 
turysty 

VI 2006 Opiekun koła 

 
                                                                                         opracowała: 
                                                                          
                                                                                Grażyna Cetnerowska 
                                                                nauczyciel kształcenia zintegrowanego 


