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KLUB MAŁEGO EKOLOGA - program  
 
I.   ZAŁO ŻENIA PROGRAMU  

 
Edukacja ekologiczna zdążająca do ochrony i ulepszania środowiska powinna objąć  

wszystkich ludzi bez względu na wiek. Powinna jednak charakteryzować się optymizmem, 
wiarą w przyszłość i satysfakcją z efektów podejmowanych działań. 
      Fundamenty przyszłych działań, styl i sposób życia kształtują się już we wczesnych latach 
szkolnych. Właśnie w klasach I – III u dzieci wyrabiają się pewne nawyki, dlatego tak ważny 
jest ich kontakt bezpośredni z naturą, rzetelna wiedza o stanie naszego środowiska oraz 
zagrożeniach, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. 
       Jednym z podstawowych, niezwykle ważnych, składników edukacji środowiskowej 
dziecka są zagadnienia ekologiczne mające charakter priorytetowy. Szczególnie istotnym 
elementem w edukacji ekologicznej jest racjonalizacja relacji dziecka ze środowiskiem. 
Oznacza to nade wszystko wskazywanie dzieciom skutków bezmyślnego działania człowieka 
niszczącego przyrodę. 
       Najważniejszą zasadą edukacji ekologicznej jest rozwiązywanie wielu zagadnień z 
punktu widzenia własnej osoby w środowisku. Jaki wpływ na środowisko może mieć każdy 
człowiek, jak może przyczynić się do jego ochrony, jak projektować i podejmować określone 
decyzje i czynności na rzecz środowiska i innych ludzi? Te zadania należy postawić już przed 
dziećmi w młodszym wieku szkolnym. 
 
 

II.  CELE PROGRAMU  
 

 
•  Poznanie podstawowych pojęć ekologicznych. 
•  Rozpoznawanie struktur i zależności występujących w środowisku przyrodniczym. 
•  Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody. 
•  Ukazywanie różnorodności zjawisk przyrodniczych. 
•  Uczenie się mądrego korzystania z zasobów natury. 
•  Dostrzeganie nieprawidłowości i pomoc w odradzaniu się przyrody. 
•  Umiejętność obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania. 
•  Rozbudzanie świadomości ekologicznej i podnoszenie jej. 
•  Czynna ochrona przyrody. 
•  Wytworzenie mody na ekologiczny styl życia. 
•  Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. 
•  Wyrabianie nawyku porządku, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania 

z materiałów. 
 
 

III.  CELE, ŚRODKI DYDAKTYCZNE, METODY, FORMY  
W SZKOLNYM KSZTAŁCENIU EKOLOGICZNYM  
KLAS  I – III  
 
 
 
1. ZAKRES I DOBÓR CELÓW 
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               Wyposażenie uczniów w wiedzę ekologiczną 

W przedstawionym programie największy nacisk został położony na zagadnienia  
związane z ekologią oraz ochroną środowiska. Podstawą kształtowania świadomości 
ekologicznej jest rzetelna wiedza, w która trzeba wyposażyć uczniów oraz wzbudzić w nich 
zaciekawienie problematyką ekologiczną. 

W wyniku realizacji programu uczeń klas I – III powinien zdobyć podstawowe  
wiadomości w zakresie: 

- elementarnych pojęć w zakresie ochrony i kształtowania środowiska; 
- poznania niekorzystnych skutków ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze i 

wpływu rozwoju cywilizacji na jakość przyrody; 
- źródeł zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza; 
- poznania różnych gatunków roślin i zwierząt / hodowla i opieka /; 
- propagowania ochrony przyrody poprzez popieranie działalności innych organizacji 

ekologicznych; 
- znajomości korzyści wynikających z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania 

zasobami przyrody; 
- ukształtowania świadomości ekologicznej opartej na wiedzy, systemie wartości i 

normach etyki ekologicznej. 
- Kształtowanie umiejętności uczniów 

 
Bardzo ważnym celem jest rozwijanie umiejętności, które umożliwi ą dzieciom 

samokształcenie oraz samodzielne rozwijanie. Należy wyraźnie podkreślić, że umiejętności 
praktyczne są niezbędne w zdobywaniu wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego. 
W trakcie realizacji programu uczeń powinien opanować następujące umiejętności 
praktyczne: 

- posługiwać się planem i mapą, określać kierunki, obliczać długości przy pomocy skali; 
- prowadzić prace pielęgnacyjne i hodowlane; 
- przeprowadzać proste badania, pomiary, doświadczenia; 
- opracować wyniki obserwacji, badań w formie tabel itp.; 
- dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe; 
- przewidywać skutki różnych działań w środowisku; 
- współdziałać bezinteresownie na rzecz środowiska. 

 
Kształtowanie postaw uczniów 

Edukacja ekologiczna stwarza nie tylko możliwość wyposażenia uczniów w różne 
wiadomości i umiejętności, ale również może mieć znaczący udział w kształtowaniu 
pozytywnych postaw z wychowawczego punktu widzenia. Ma to szczególne znaczenie 
właśnie teraz, gdy dzieci już w młodszym wieku szkolnym poszukują dróg rozwoju, 
potrzebują wsparcia i ukierunkowania. 

Jednym z najważniejszych sposobów oddziaływania na postawy uczniów jest 
wskazywanie właściwych wzorców osobowych oraz przekazywanie opinii i poglądów 
dotyczących poznanych obiektów i zjawisk – oczywiście w nawiązaniu do posiadanej przez 
dziecko wiedzy i nabytych doświadczeń. 

Ważne jest odwoływanie się do emocji i uczuć dzieci – środowisko jest  źródłem  
bardzo wielu możliwości wyzwolenia czynników emocjonalnych u dzieci. Nie można tu nie 
docenić osobowości nauczyciela – osoby, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale również 
kształtuje u dzieci pożądane wychowawczo postawy, przekonania i poglądy. Powinien on 
rozbudzać sympatię dzieci, umieć je zainteresować, być wiarygodnym oraz autentycznym. 
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Kształtowanie przekonań i postaw proekologicznych powinno opierać się przede wszystkim 
na włączeniu dzieci do społecznie akceptowanej działalności. 
Stąd też uczeń powinien: 

- naśladować odpowiednie wzorce osobowe preferujące ekologiczny tryb życia; 
- rozumieć konieczność zachowania równowagi w przyrodzie; 
- rozwijać swoje zainteresowania ekologiczne; 
- wartościować działania w środowisku, propagować ideę jego ochrony; 
- kulturalnie zachowywać się i obcować z przyrodą w czasie wycieczek i zajęć w 

terenie; 
- podejmować konkretne działania i prace związane z zagospodarowaniem i 

kształtowaniem środowiska przyrodniczego. 
 

2. ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
 

       Istotną cechą programu jest akcentowanie poznawanych zjawisk i obiektów 
przyrodniczych w sposób bezpośredni poprzez obserwację i eksperyment. Zachodzi więc 
konieczność organizowania sytuacji edukacyjnych w najbliższym i dalszym środowisku 
przyrodniczym. Cennym środkiem dydaktycznym w takiej sytuacji są hodowle naturalnych 
okazów w kąciku przyrodniczym / ekologicznym /. Ważnym elementem są wycieczki do 
naturalnych biocenoz: lasu, pola, sadu, stawu, łąki oraz parków krajobrazowych i rezerwatów. 
Wskazane byłoby więc nawiązanie stałego kontaktu z nadleśnictwem, a także sadownikiem 
czy rolnikiem. 
        Zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie świadomości ekologicznej będzie się odbywać 
również za pośrednictwem literatury dziecięcej oraz filmów. Wynika to z konieczności 
zapoznania dzieci z różnymi środowiskami przyrodniczymi, a także zjawiskami, których 
obserwacja bezpośrednia nie jest możliwa. 
 

3. METODY I FORMY SZKOLNEGO KSZTAŁCENIA EKOLOGICZNEGO 
 

Podstawowe metody i formy, odpowiednie do realizacji programu, mające na celu  
aktywne uczenie się : 

- doświadczenia i eksperymenty; 
- obserwacje spontaniczne i kierowane; 
- spacery, wycieczki, zajęcia w terenie; 
- spotkania, prelekcje, pogadanki, dyskusje; 
- drama, gry dydaktyczne, inscenizacje; 
- metody audiowizualne; 
- wywiady, ankiety; 
- praca z książką, czasopismem, planszami itp. 
Edukacja ekologiczna powinna opierać się, w miarę możliwości, na doświadczeniach  

zdobywanych przez uczniów w trakcie zajęć prowadzonych w różnych środowiskach 
naturalnych i przekształconych przez człowieka. Praca w terenie odgrywa ważną rolę, 
bowiem obcowanie ze środowiskiem może motywować dzieci do dalszej nauki. Warto też 
zachęcać uczniów do udziału w akcjach mających na celu ochronę środowiska. 
 
 

IV.  TREŚCI KSZTAŁCENIA EKOLOGICZNEGO  
 
Tematy bloków programowych będą redagowane w formie czynnościowej, tzn. za – 
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dań do wykonania. Treści będą dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Program jest 
otwarty. Zakłada reagowanie na nowości dydaktyczno – wychowawcze pojawiające się na 
bieżąco. Obejmować będzie następujące linie tematyczne: 

1) Rozwijanie więzi z domem, rodziną i środowiskiem przyrodniczo – społecznym oraz 
pejzażem ojczystym poprzez ich poznanie. 

2) Ochronę żywych i martwych elementów środowiska. 
3) Działania ekologiczne. 

Realizowanym tematom podporządkowane będą treści z podręczników i materiałów 
pomocniczych w zakresie: 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 
•  Wyszukiwanie treści przyrodniczych i ekologicznych, wprowadzanie pojęć 

ekologicznych. 
•  Słuchanie, czytanie i omawianie tekstów literackich związanych z przyrodą. 
•  Oglądanie filmów traktujących o ekologii. 
•  Redagowanie tekstów do kroniki o działaniach ekologicznych. 
•  Ćwiczenia kompozycyjne, gramatyczno – stylistyczne, ortograficzne o treściach 

ekologicznych. 
•  Prowadzenie gazetki o treściach proekologicznych. 
 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 
•  Materiał przyrodniczy jako pomoc do układania zadań, ważenia, liczenia, operacji na 

zbiorach. 
•  Odpady jako materiał pomocniczy do działań praktycznych w zakresie ważenia, 

porównywania i mierzenia objętości różnych substancji. 
•  Badanie stosunków przestrzennych w terenie. 
•  Układanie krzyżówek matematycznych,  do rozwiązywania których niezbędna jest 

wiedza matematyczna i ekologiczna. 
 

                                  EDUKACJA  MUZYCZNA 
•  W zakresie tworzenia muzyki wykorzystywanie zjawisk przyrodniczych. 
•  Doświadczenia związane z hałasem w klasie, szkole i środowisku. 
•  Śpiewanie piosenek o tematyce ekologicznej. 
•  Wykorzystywanie materiałów przyrodniczych i odpadów do konstrukcji prostych 

instrumentów muzycznych. 
 
                                  EDUKACJA  TECHNICZNA 
•  Przygotowywanie dzieci do rozwiązywania problemu odpadów w przyszłości poprzez 

wyrobienie nawyków, np. segregowania śmieci itp. 
•  Odpady jako tworzywa do zajęć technicznych. 
•  Energooszczędne urządzenia techniczne w domu i szkole. 
 
                                   EDUKACJA PLASTYCZNA 
•  Uwrażliwianie na piękno przyrody – różne techniki malarskie. 
•  Materiały przyrodnicze jako artystyczne środki wyrazu. 
•  Plakaty o treściach ekologicznych, ilustrowanie gazetek, kroniki. 
•  Uczestnictwo w konkursach ekologicznych. 
 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 
•  Wpływ zanieczyszczeń na środowisko. 
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•  Rośliny w domu, szkole – sadzenie, pielęgnacja, hodowla. 
•  ,,Sprzątanie świata’’ – hasłem całorocznym. 
•  Ekologiczne wycieczki, zajęcia w terenie. 
•  Ochrona roślin i zwierząt. 
•  Najbliższa okolica – elementy krajobrazu. 
•  Ekosystemy leśne. 
•  Nasza Ojczyzna – Polska. Vademecum ekologicznego turysty. 
•  Woda. Życie w wodzie. 
•  Sad. Pola uprawne. Ekologiczne sposoby uprawy roślin. 
 

EDUKACJA RUCHOWA / MOTORYCZNA / 
•  Ruch na powietrzu z wykorzystaniem naturalnych przeszkód terenowych. 
•  Materiały przyrodnicze i odpady jako przybory do ćwiczeń. 
•  Turystyka. 
 
 

V. EWALUACJA PROGRAMU  
 

Program zakłada osiąganie przez ucznia umiejętności twórczego i pozytywnego 
wykorzystania zdobytej wiedzy. 
Zakładam zindywidualizowanie procesu nauczania i zajęć. Każdy uczeń będzie miał 
jednakowe szanse osiągania sukcesu, bowiem zadania będą stawiane wielopoziomowo. 
Będzie mógł czuć się dowartościowany, mobilizowany do dalszej pracy, nawet jeśli jego 
możliwości będą mniejsze. 
        Wyniki pracy ucznia będą widoczne poprzez: 

- aktywny udział w zajęciach, 
- stopień zaangażowania i włożony wysiłek, 
- umiejętne stawianie pytań, formułowanie problemów, 
- stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności. 

Ewaluacja będzie przeprowadzana za pomocą rozmowy lub ankiety opracowanej przez 
autorkę programu. 
Wyniki zostaną wykorzystane do ulepszenia programu oraz urozmaicenia metod pracy z 
dziećmi oraz poprawienia współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami gminy, 
nadleśnictwem, organizacjami szkolnymi wspomagającymi działalność naszego koła. 

 
 
 
 
 
 
 
PROPOZYCJE WYJŚĆ EKOLOGICZNYCH  
ZWI ĄZANYCH Z PORĄ ROKU 
 
JESIEŃ 

* Dary jesieni / wyjście do sadu, lasu, na pole uprawne, łąkę połączone ze zbiorem darów 
jesieni /. 
* Do widzenia, boćku ! / ukierunkowanie dzieci do obserwacji przygotowań przyrody do 
zimy /. 



 6 

* Barwy jesieni / uwrażliwienie na piękno i kolory natury w tej porze roku /. 
* Jakie to drzewo ? / kalkowanie kory prostą metodą na rozróżnianie drzew /. 
 
      ZIMA 
* Czyje to ślady ? / rozpoznawanie tropów na śniegu – karty badawcze dla dzieci /. 
* Biały śnieg – czy zawsze? / wiadomości o śniegu, doświadczenia, malowanie farbami na 
śniegu bez użycia wody /. 
* Badania przyrody w okresie zimy. 
* Dokarmianie ptaków w zimie. 
WIOSNA 
* Drama w terenie – wcielanie się w rolę drzewa, trawy itp. 
* Odkrywcy / obserwacja wycinka łąki oznaczonej ramką z tektury /. 
* Las jako środowisko życia roślin i zwierząt / piętrowość, zwierzęta, rośliny itp./. 
* Woda – co w niej żyje? / rozpoznawanie /. 
* Śpiew ptaków / wycieczka ornitologiczna w celu nagrania odgłosów w plenerze /. 
 
 

VI.  UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU  
 
Program działalności Klubu Małego Ekologa przeznaczony jest dla I etapu edukacji 

szkolnej. Realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych odbywających się raz w tygodniu w 
wymiarze 1 godziny / społecznie /. Ze względu na różnorodną tematykę zajęcia te mogą 
odbywać się rzadziej, lecz w zwiększonej liczbie godzin / np. wycieczka, podchody w 
terenie/. 

Treści zawarte w programie mogą być również wykorzystywane i realizowane na  
zajęciach lekcyjnych w klasach I – III wkomponowane w plan dydaktyczno – wychowawczy 
kształcenia zintegrowanego. Program powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy 
pedagogicznej oraz szerokie zainteresowanie problematyką ekologiczną wśród uczniów klas 
młodszych. 
 
 
 
 

Autorka programu: 
TERESA  PIEKARZ – nauczyciel mianowany 

 
 
 
 
 
 
PRZYKŁADOWY ROZKŁAD ZAJ ĘĆ KLUBU MAŁEGO EKOLOGA : 
 
 

I. OBSERWACJA ZMIAN ZACHODZ ĄCYCH W PRZYRODZIE W 
RÓŻNYCH PORACH ROKU: 
1. Wyjście do sadu – praca plastyczna na łonie przyrody. 
2. Dary natury – prace artystyczne z różnych materiałów przyrodniczych. 
3. Wycieczka do lasu; obserwacja zmian w lesie, pomiary obwodu pni drzew, 

rozpoznawanie drzew i krzewów, odgłosy lasu itp. 
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4. Przyroda w literaturze / inscenizacja, drama /, w muzyce / nauka piosenek /, w 
malarstwie / prace plastyczno – techniczne /. 

5. Woda – źródłem życia – wycieczka nad rzekę, staw. 
 

II.  EKO – ALARM ! 
1. Udział w obchodach Dnia Ziemi. 
2. Walka z hałasem – badanie natężenia ruchu i hałasu. 
3. Konkurs o tematyce ekologicznej. 
4. Pomóżmy drzewom – prace plastyczno – techniczne. 
5. Koniecznie dbajmy o środowisko – twórczość swobodna. 
6. Parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody blisko nas. 

 
III.  POMAGAMY PTAKOM PRZETRWA Ć ZIM Ę: 

1. Opiekujemy się karmnikami w otoczeniu szkoły; dokarmianie ptaków. 
2. Dokarmianie łabędzi i dzikich kaczek – wyjście nad staw. 
3. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – prace plastyczne. 
4. Zwierzęta leśne – jak im pomóc ? 

 
 


