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„Masz oczy, więc patrz,
nie uroń ani jednego listeczka

z tego okrągłego świata
patrz i zapamiętaj:

to jest dąb, który nigdy nie opuści ziemi,
(…)

/J.Kornhauser/

Jesteśmy częścią przyrody, a zatem powinniśmy o nią dbać. Rzeczywistość jest jednak

inna. Człowiek bezmyślnie niszczy środowisko. Aby jednak uratować naszą ZIEMIĘ musimy

uwrażliwiać młode pokolenie na jego problemy. Coraz bardziej stajemy się świadomi naszego

wpływu na środowisko i zależności od niego. Wzbudzenie świadomości ekologicznej jest

zatem jednym z głównych zadań współczesnej szkoły. To na nas nauczycielach spoczywa

zadanie nauczenia dzieci szacunku  do przyrody oraz czuła potrzebę jej ratowania. Obcowanie

dzieci z roślinami, zwierzętami prowadzi do pełniejszego poznania zachowań i wzajemnych

zależności. Spotkania z przyrodą są najlepszym sposobem na związek z naturą, wyzwolenie

chęci doznania nowych przygód,  odkrycie piękna przyrody, które to bogaci nasze przeżycia

emocjonalne. Należy także pamiętać o tym, że tereny wiejskie wymagają szczególnej ochrony

ze względu na: ochronę źródeł wody pitnej, produkcję żywności oraz ochronę krajobrazu.

Edukacja ekologiczna stwarza więc sytuacje dydaktyczne, które umożliwiają spójną

realizację celów nauczania i wychowania. Osiągnięcie tych celów  możliwe jest dzięki

zintegrowanemu nauczania przyrody z innymi przedmiotami. Niektóre zagadnienia

realizowane mogą być na lekcjach wychowawczych, zajęciach przyrody, języka polskiego,

plastyki. Ponadto pewne treści i cele można włączyć do pracy w czasie zajęć pozalekcyjnych,

podczas pracy szkolnego koło LOP.

Program składa się z dwóch modułów:

1. Mój dom.

2. Najbliższe środowisko.
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Program pozwala na kształtowanie umiejętności i postaw uczniów uwzględniając ich

aktywność. Daje możliwość im poznania świata, inspiruje ich do wyrażania własnych myśli i

przeżyć, rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. Należy

pamiętać, że edukacja tym bardziej jest przekonywująca, im więcej bezpośrednich działań z

niego wypływa, czyli gdy to, co wypracowują uczniowie znajduje rzeczywiste

odzwierciedlenie w ich codziennym życiu.

CELE OGÓLNE:

1. Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących najbliższym

środowisku i uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska.

2. Budzenie szacunku do przyrody.

3. Wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

4. Motywowanie do działania na rzecz środowiska.

5. przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony środowiska

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. MÓJ DOM

� Rozumienie terminu „zdrowe środowisko domowe”

� Rozumienie możliwości segregacji odpadów

� Wskazanie sposobów oszczędzania w domu wody

� Umiejętność wskazania czynników sprzyjających hodowli zwierząt domowych

� Umiejętność planowania, przewidywania oraz współpracy w grupie

� Kształcenie nawyków dbania o racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych

2. NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO

� Umiejętność rozróżniania zasobów przyrody odnawialnych i nieodnawialnych

� Rozbudzanie potrzeby kontakt z przyrodą

� Poznanie niekorzystnych skutków integracji człowieka w środowisko przyrodnicze
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� Uświadomienie zależności stanu środowiska od działalności i zachowań człowieka

� Zdobywanie umiejętności planowania czynnego wypoczynku

� Znajomość chronionej fauny i flory w najbliższym środowisku

TREŚCI PROGRAMOWE

Moduł 1 „MÓJ DOM”

I.ZDROWE ŚRODOWISKO DOMOWE.

� Wystrój wnętrza.

� Rodzinny klimat tworzony przez domowników.

� Odpowiedzialność za rodzeństwo.

� Domowe hałasy.

II. MOJE MIEJSCE PRACY.

� Odpowiedni dobór miejsca pracy.

� Czy mam dobre oświetlenie.

� Dlaczego lubię przebywać w moim kąciku pracy.

III. ODPADKI.

� Jakie produkujemy odpady w moim domu?

� Jak je segregujemy?

� W jakich opakowaniach kupujemy towary?

� Produkcja odpadów w gospodarstwie.

IV. RATUJEMY WODĘ W DOMU.

� Jak użytkuję wodę w łazience, kuchni?

� Jakie stosujemy środki chemiczne?

� Sposoby oszczędzania wody?

V. DOM - OSTOJA ZWIERZĄT I OAZA ROŚLIN.

� Jak dbamy o hodowane zwierzęta i rośliny?
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� Dlaczego warto je hodować?

� Jak pomóc ptakom w zimie?

� Czy znamy zwierzęta najbliższej okolicy?

Moduł 2. „NAJBLI ŻSZE SRODOWISKO”

I. ZNAM MIEJSCE ZAMIESZKANIA I MIEJSCE PRACY.

� Formy ochrony przyrody – Rezerwat Białowodzka Góra.

� Zasoby przyrody odnawialne i nieodnawialne.

� Rośliny lecznicze.

� Problemy zwierząt bezdomnych.

� Nasz region na tle innych – promocja.

II. OCHRONA NAJBLIŻSZEGO ŚRODOWISKA.

� Rola drzew i krzewów. Przyczyny degradacji lasów?

� Dlaczego należy chronić lasy?

� Rośliny chronione.

� Działania mieszkańców wpływające na zanieczyszczenia.

� Co należy zmienić w zachowaniu turystów, aby nie niszczyć lasów?

� Jak postępować, by było czyste powietrze?

III. UCZESTNICTWO W EKOLOGICZNEJ KULTURZE.

� Zaplanowanie czynnego wypoczynku dla rodziny, klasy.

� Dokarmianie zwierząt w trudnych okresach.

� Czynne uczestnictwo w akcjach ekologicznych np.: Sprzątanie Świata”, Dzień Ziemi

� Śmietnik na Ziemi „O zanieczyszczeniach przyrody”

� Zagrożenia i szanse przyrody.
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SPOSÓB OSIĄGANIA CELÓW

Metody i techniki w realizacji powyższych zagadnień powinny zbliżać uczenie się do

procesu badawczego, który to pozwala na rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz

kreuje ucznia dociekliwego, wnikliwego.

 Służą temu metody aktywizujące, kształtujące min.: samodzielność myślenia i działania,

samodzielną pracę ucznia, pracę w grupie. Bardzo ważne znaczenie mają metody

bezpośredniego kontaktu z przyrodą, ale także takie, które pozwalają na działalność

praktyczną uczniów.

Metody aktywizujące to: metaplan, dyskusja, pogadanka, burza mózgów.

Metoda projektów – umożliwia zintegrowane ujmowanie zagadnień ekologicznych. Może

zostać opracowany projekt: czynny wypoczynek dla rodziny lub klasy.

Gry dydaktyczne – umożliwiają uczniom podejmowanie decyzji w oparciu o analizę różnych

sytuacji i czynników na nie wpływających.

Praca z materiałem źródłowym – podręczniki, czasopisma, atlasy. Materiał umożliwia

realizację nowego tematu, powtórzenie materiału, przygotowania do zajęć poza klasą.

Zajęcia w terenie – umożliwiają uczniom bezpośrednio poznanie problemów ochrony

środowiska , w terenie będą mogli uczyć się emocjonalnie przez przeżywanie. Na takich

zajęciach można także prowadzić obserwacje bezpośrednie.

Ponadto inne formy realizacji zagadnień to różne akcje ekologiczne, wykonanie prac

plastycznych poprzez konkursy, przeprowadzenie ankiet:

Czy twój dom jest ekologiczny?

Czy jestem  miłośnikiem  przyrody?.

Uczniowie będą także mieli możliwość zapoznania się z ochroną przyrody na ziemi poprzez

oglądanie filmów edukacyjnych.
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OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MODUŁ 1. UCZEŃ:

1. Wyjaśni, co to jest zdrowe środowisko.

2. Wymieni elementy ekologicznego domu.

3. Potrafi właściwie urządzić swoje miejsce pracy.

4. Rozumie potrzebę oszczędzania wody.

5. Zna sposoby oszczędzania wody.

6. Potrafi dbać o czystość wody w najbliższym środowisku.

7. Uzasadni konieczność badania wody pitnej.

8. Potrafi właściwie dbać o hodowane zwierzęta domowe.

9. Potrafi aktywnie uczestniczyć w kulturze ekologicznej.

10. Rozumie podstawowe pojęcia ekologiczne: recykling, kompostowanie, składowanie

11. Zna sposoby pozbywania się śmieci.

12. Potrafi wymienić odpady produkowane w gospodarstwie.

13. Zna główne instytucje komunalne, oczyszczalnie ścieków.

14. Potrafi zorganizować pomoc ptakom w zimie.

15. Omówi zanieczyszczenia wód przez środki myjące i piorące.

MODUŁ 2. UCZEŃ:

1. Umie opisać stan środowiska wokół szkoły.

2. Potrafi wskazać i scharakteryzować miejsca zdegradowane.

3. Potrafi rozpoznać większość pospolitych roślin i zwierząt.

4. Zna zasoby przyrody odnawialne i nieodnawialne.

5. Zna chronione rośliny i zwierzęta.

6. Zna najbliższy rezerwat przyrody,

7. Wie, gdzie i dlaczego rosną drzewa.

8. Omówi skutki niszczenia obszarów leśnych

9. Wie, jak należy zachowywać się w parku, na wycieczce.

10. Wie, kto odpowiada za problemy ekologiczne w samorządzie lokalnym.

11. Rozumie wpływ hałasu na zdrowie człowieka.

12. Omówi związek hałasu z rozwojem przemysłu i komunikacji.

13. Zna przyczyny degradacji lasów.

14. Wie, dlaczego należy chronić naturalne lasy, dbać o czyste powietrze.
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15. Potrafi zareklamować swoją  miejscowość , zna jej walory.

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacji może podlegać:

� Użyteczność – czy wyposaża uczniów wiadomości i umiejętności przydatne w życiu

codziennym;

� Ciekawość -  czy wyzwala spontaniczna aktywność uczniów, dociekliwość, rozwijanie

zainteresowań;

� Integracja – czy wymienione zagadnienia są interdyscyplinarne;

� Co utrudnia, a co ułatwia realizację tego programu;

� Czy stosowane metody i techniki są skuteczne.
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