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Program Koła Miło śników Przyrody

I. Wstęp

   Zadaniem nauczyciela przyrody jest przekazywanie uczniom wiedzy
umożliwiającej im poznanie otaczającego świata, kształtowanie odpowiednich
umiejętności i postaw oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.
 Przystępując do opracowania programu Szkolnego Koła Miłośników Przyrody,
miałam nadzieję, że pozalekcyjne zajęcia mogą przyczynić się do zaspokojenia
powyższych zadań i inspirować ucznia do działań na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego. Zajęcia te prowadzę w szkole już od trzech lat. Po upływie tego
czasu znam już zapotrzebowania i poziom wiedzy młodzieży. Tematyka
podejmowana w tym programie jest poszerzeniem wiedzy i umiejętności
podejmowanych na zajęciach przyrody zgodnie z siatką programową.

II. Cele ogólne

•  Dostrzeganie wpływu człowieka na środowisko.

•  Przekazywanie treści ekologicznych.

•  Zapoznanie z terminologią ekologiczną, biologiczną.

•  Zapoznanie ze sposobami prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

•  Zapoznanie z metodami prowadzenia doświadczeń i eksperymentów
przyrodniczych.

•  Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym okolicy z uwzględnieniem
cennych siedlisk.

•  Wskazanie przyczyn, skutków i mechanizmów niepożądanych zmian w
środowisku.

•  Prowadzenie obserwacji środowiska w najbliższej okolicy.

•  Przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w życiu społecznym.

•  Budowanie postawy szacunku dla przyrody.

•  Uwrażliwianie na piękno przyrody.
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III. Cele dla nauczyciela

•  Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

•  Dostarczanie wiedzy na temat skutków i mechanizmów niepożądanych
zmian zachodzących w środowisku.

•  Umożliwienie prowadzenia obserwacji środowiska w najbliższej okolicy.

•  Ukazanie sensu obowiązków, zasad i norm obowiązujących w życiu
społecznym.

•  Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody i konieczność jej
ochrony.

IV. Cele dla ucznia

•  Dostrzeganie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

•  Poznanie przyczyn, skutków i mechanizmów niepożądanych zmian
zachodzących w środowisku.

•  Umiejętność prowadzenia wnikliwej obserwacji i wyciągania wniosków.

•  Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia.

•  Kształcenie postawy szacunku dla przyrody.

V. Treści w ujęciu modułowym
•  Wpływ codziennych czynności i zachowań na stan środowiska

naturalnego.
•  Pomagamy roślinom i zwierzętom.

•  Moje najbliższe środowisko.

•  Formy ochrony przyrody.
•  Aktualności ekologiczne.

•  Ekologia jako nauka.
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Moduł Lp. Temat Formy realizacji
Uczeń:

Wpływ
codziennych
czynności i
zachowań na
stan środowiska
naturalnego.

1
Bierzemy czynny udział w akcji
„Sprzątanie świata”.

Działania praktyczne
(redagowanie komunikatu zachęcającego do
podjęcia akcji, sprzątanie terenu ogrodu szkolnego
i najbliższej okolicy)

A: Rozumie konieczność
współpracy z innymi w celu
podejmowania ważnych
działań.

2

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Zbiórka surowców wtórnych.
Warsztaty i konkurs plastyczny „Rady na odpady”

A: Wymienia rodzaje
odpadów.
B: Rozróżnia pojęcia:
recykling, utylizacja,
segregacja.
C: Określa sposoby
ograniczenia odpadów.
D: Uzasadnia możliwość
wykorzystania odpadów do
różnych celów użytkowych.
E. Całoroczna akcja
zbierania puszek,
makulatury, tonerów
 i baterii.

3

Zużycie wody
 w gospodarstwie domowym.

Próba obliczeń ilości zmarnowanej wody z
cieknącego kranu.

A: Wymienia przykłady
marnotrawstwa wody.
B: Wskazuje źródła
zanieczyszczenia wody.
C: Dokonuje prostych
obliczeń.
D: Analizuje wyniki
obliczeń

4

Zużycie energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym.

Odczyty z liczników. Badanie związku między
ilością zużytej energii a ilością węgla spalonego
do jej wyprodukowania.

A: Wymienia źródła energii
elektrycznej.
B: Wyjaśnia zależność
między ilością zużytej
energii a ilością spalonego
węgla.
C: Porównuje i analizuje
obliczenia.
D: Uzasadnia, dlaczego
oszczędzanie energii jest
korzystne dla środowiska.

Stajesz się tym, co jesz. Układanie prostych jadłospisów. A: Określa znaczenie
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VI. Przewidywane osiągnięcia

•  Poznanie wpływu człowieka na środowisko.

•  Zrozumienie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian
zachodzących w środowisku.

•  Prowadzenie wnikliwej obserwacji najbliższej okolicy.

•  Wdrażanie do przestrzegania zasad i norm życia społecznego.

•  Umocnienie postawy szacunku do środowiska.

 Powyższe jednostki tematyczne realizowane są na kilku zajęciach, w zależności
od obszerności zagadnienia i zainteresowania młodzieży. Ponadto na
spotkaniach Klubu Miłośników Przyrody młodzież przygotowywana jest do
konkursów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

VII . Sposoby oceniania osiągnięć
•  Pochwała słowna na forum grupy.

•  Uwzględnienie aktywności ucznia w ocenie na pierwszy i drugi semestr
nauki z przyrody.

 Uwagi o realizacji programu
Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
Podstawowymi metodami pracy są: pogadanka, obserwacja, eksperyment.

                                                                         opracowała: Adriana Labus
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