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I. Wstęp 

Czym dokładnie jest ekologia? Słowo ekologia powstało z połączenia dwóch słów greckich: 
oiko - dom i logos - nauka. Tak więc już z genezy tego słowa można próbować zdefiniować 
ekologię jako dziedzinę nauki zajmującą się naszym domem, czyli domem rodzinnym, miastem 
– w którym się urodziłem, idąc dalej Państwem, Kontynentem i dalej, dalej ZIEMIĄ. Przejmuję 
się losem naszej Planety. Dba o jej dobrą kondycję.  

II. Cele programu 

Obecna tendencja – rozwój technologiczny, cywilizacyjny, konsumpcjonizm zmusza nas do 
kolejnych etapów rozwoju, który jednocześnie prowadzi do naruszenia równowagi 
przyrodniczej na płaszczyźnie ekosystem – człowiek. Działania człowieka prowadzą m.in. do 
globalnych zmian klimatycznych, efektu cieplarnianego, rozrzedzenia osłony ozonowej, 
zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. Edukacja ekologiczna niestety nie zmieni tych 
tendencji, ale ma nadrzędny cel – KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI UCZNIÓW NA TEMAT 
ŚCISŁEJ ZALEŻNOŚCI CZŁOWIEKA OD ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO oraz OGRANICZENIA 
KONSUMPCJI i NEGATYWNEGO WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO.  

Program jest przeznaczony dla uczniów, którzy pragną mieć wykształcone pozytywne 
podstawy w stosunku do człowieka i środowiska przyrodniczego, zdobyć wiedzę wymaganą 
do zrozumienia   zależności przyroda – człowiek, doskonalić umiejętności w zakresie ekologii 
a następnie ochrony środowiska. Rozwijać całościowe spojrzenie na Ekologię w stopniu 
adekwatnym do wymogów klasy IV.  

 

III. Charakterystyka programu 

Program będzie realizowany w ramach jednej godziny tygodniowo. Treści zawarte w 
programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela, 
uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci. Treści nauczania dostosowane są do 
odpowiedniego wieku i percepcji dzieci, taki sposób, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, 
poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Realizowane zagadnienia łączą teorię z 



praktyką. Uczeń jest głównym bohaterem procesu uczenia się. Wiedzę najlepiej przyswaja się 
w sposób empiryczny poprzez doświadczenia, dlatego w programie ujęto eksperymenty 
przyrodnicze.  

Materiał nauczania, będzie się powtarzać co umożliwi dziecku poszerzenie i pogłębienie 
wiadomości i umiejętności.  
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TEMATY 

Nr Tematy i sposoby ich realizacji Termin realizacji  Osoby odpowiedzialne i 
wspierające działania 

1 Co właściwie znaczy słowo 
ekologia?? 

Wrzesień nauczyciel, dzieci 

2 Ekologiczny regulamin szkoły. Wrzesień nauczyciel, dzieci, rodzice 
3 Zajęcia praktyczne – wykorzystanie 

odpadów. 
Zaczynamy akcję zbierania nakrętek.    

Wrzesień nauczyciel, dzieci, 
pracownicy szkoły, 

mieszkańcy 
4 Akcja „Sprzątanie Świata”.  

Wspólne sprzątanie. 
Wrzesień 

 
nauczyciel, uczniowie, 

pracownicy szkoły 
5 Lider Lokalnej Ekologii – co to dla 

nas oznacza? 
Z czego składa się powietrze – 

eksperyment.  

Wrzesień nauczyciel, uczniowie, 
pracownicy szkoły 

6 „Ochrona powietrza w praktyce” – 
co każdy z nas może zrobić? 

Październik nauczyciel, uczniowie  

7 Komiks „Eko-pamiętnik” #07  
pt. „Czarny Dym”.  

Październik nauczyciel, uczniowie 

8 Spalanie odpadów w domowych 
piecach.  

Październik nauczyciel, uczniowie 

9 Smog.  
Smog zimą i smog latem – 

eksperyment.  

Październik nauczyciel, uczniowie 

10 Oglądamy pyły zawieszone w 
powietrzu – eksperyment.  

Listopad nauczyciel, uczniowie 

11 Światowy Dzień Mycia Rąk. 
Zakręć kran!!! 

Listopad nauczyciel, uczniowie 

12 Charakterystyka głównych 
zanieczyszczeń powietrza, instytucje 

odpowiedne za monitoring 
powietrza. 

Listopad nauczyciel, uczniowie 

13 „Małe dzieci nie chcą śmieci” – 
konkurs plastyczny.  

Listopad nauczyciel, uczniowie 



14 Film ekologiczny „UWAGA! Zmiana 
klimatu. Ochrona powietrza.” 

Grudzień  nauczyciel, uczniowie, 
rodzice 

15 Działalność lokalna w kierunku 
ochrony powietrza. 

Grudzień  nauczyciel, uczniowie, 
pracownicy szkoły, 

rodzice, gmina  
16 Ekologiczne ozdoby na choinkę. Grudzień nauczyciel, uczniowie, 

rodzice  
17 „Uwaga: zmiana klimatu!” - spalanie 

surowców energetycznych a zmiana 
klimatu.  

Styczeń  nauczyciel, uczniowie 

18 Mała nakrętka – duży problem – co 
można zrobić z nakrętek.  

Styczeń nauczyciel, uczniowie 

19 Dzień bez opakowań foliowych. 
„Jednorazowe nie dziękuję”. 

Styczeń nauczyciel, uczniowie 

20 „Ochrona powietrza w praktyce” - 
projekt ulotki/plakatu. 

Styczeń  nauczyciel, uczniowie 

21 Turniej wiedzy ekologicznej.  Luty nauczyciel, uczniowie 
22 Powietrze zimne i ciepłe – korytarze 

powietrzne – eksperyment.  
Luty nauczyciel, uczniowie 

23 Laboratorium edukacji ekologicznej. 
Kalendarzowy pomiar jakości 

powietrza w okolicy.  

Marzec nauczyciel, uczniowie 

24 Laboratorium edukacji ekologicznej. 
Mój ślad ekologiczny.  

Marzec nauczyciel, uczniowie 

25 Dzień Morza Bałtyckiego.  
Naturalnie Bałtyckie.  

Marzec nauczyciel, uczniowie 

26 Jak to się dzieje, że z kranu płynie 
ciepła woda, a kaloryfer się 

ogrzewa? 

Marzec nauczyciel, uczniowie 

27 Odnawialne źródła energii. Kwiecień nauczyciel, uczniowie 
28 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. 

Dbam o naszą planetę.  
Zasoby naturalne. 

Kwiecień nauczyciel, uczniowie 

29 Sposoby oszczędzania energii w 
mojej szkole.  

Kwiecień  nauczyciel, uczniowie 

30 Co dzieje się z naszymi śmieciami? 
Wyrzucamy do kosza i co dalej? 

Maj nauczyciel, uczniowie 

31 Dzień bez komputera. Czy to jest 
możliwe? 

Maj nauczyciel, uczniowie 

32 Dzień bez śmiecenia – jak to zrobić? Maj nauczyciel, uczniowie 
33 Jestem mistrzem recyklingu – 

prace plastyczne. 
Czerwiec nauczyciel, uczniowie 

34 
 

Ekologiczne kosmetyki i chemia 
gospodarcza – otrzymywanie.  

Czerwiec nauczyciel, uczniowie 

35 Ekologiczne produkty spożywcze.  Czerwiec nauczyciel, uczniowie 



Jem zdrowo nałogowo!!! 
 

IV. Metody i techniki pracy 

Przy realizacji programu zwracam szczególną uwagę na stosowanie aktywizujących metod 
nauczania. Dają one możliwość podejmowania decyzji, wywołują pozytywne emocje, decydują 
o nawyku współodpowiedzialności za stan środowiska. Metody i techniki zostaną 
dostosowane do możliwości ucznia i szkoły oraz możliwości organizacyjnych i czasowych.  

Proponuję zastosowanie następujących metod pracy: 

- wycieczki,  

- zajęcia terenowe,  

- eksperyment, 

- pogadanka, 

- dyskusja, 

- praca w grupach, 

- mini wykład z prezentacją, 

- film, 

- prace manualne, plastyczne, działalność praktyczna, 

- burza mózgów, 

- praca z tekstem. 

 

V. Sposoby realizacji celów 

Po zakończeniu zajęć uczeń: 

- szanuje przyrodę, co przejawia się w życiu codziennym, 

- pomaga zwierzętom, 

- współpracuje w grupie, 

- korzysta z posiadanej wiedzy, 

- całościowo postrzega przyrodę, 

- dba o środowisko, 

- szanuje środowisko naturalne i przeciwdziała zagrożeniom cywilizacyjnym, 

- myśli „ekologicznie”, 



- dostrzega, opisuje i wyjaśnia związki między składnikami środowiska, człowiekiem i jego 
działalnością. 

VI.        Zasady zaliczenia  

- aktywny udział w zajęciach,  

- współpraca z pozostałymi uczniami i nauczycielem, 

- staranne prowadzenie notatek, 

- staranne wykonywanie prac manualnych i eksperymentów, 

- propagowanie zasad ekologicznych wśród rówieśników, udział w tygodniu ekologicznym 
itp., 

- zaangażowanie ucznia w wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, 

- na świadectwie: ocena. 

Skala ocen od niedostatecznej do celującej. 

ndst – niedostateczny  

dop – dopuszczający 

dst – dostateczny 

db – dobry 

bdb – bardzo dobry 

cel – celujący  

 

 


