
 
„Klub Młodego Przyrodnika” 

 
Program kółka ekologicznego dla klas I –III 

  
 

                                                            
 
 

 „Świat należy do ludzi młodych. 
                                                           Młodzi ekolodzy mogą 

wpłynąć 
                                                             na losy naszej planety „ 

                                                                                        John 
Elkington 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Opracowała mgr Renata Mirosławska 
 nauczycielka kształcenia zintegrowanego 

 
 
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu 
Wąsosz 2005r. 



 
I. Założenia ogólne programu 

 
 

Doświadczenia w zakresie nauczania środowiska społeczno-przyrodniczego 
zainspirowały mnie do stworzenia takiego programu, który będzie możliwy do 
realizacji w mojej szkole, rozbudzi zainteresowania uczniów światem przyrody, 
uwrażliwi na jego piękno i zadziwiające funkcjonowanie, wykształci poczucie 
odpowiedzialności człowieka za stan środowiska i przekona o zależności 
człowieka od przyrody i konieczności jej ochrony. 
 Program przeznaczony jest do realizacji w klasach młodszych szkoły 
podstawowej na zajęciach dodatkowych. Dostosowany jest do wieku uczestników 
( 7 – 10 lat ), dla grup około 20 – 30 osobowych, które spotykają się dwa razy w 
miesiącu po dwie godziny 
 Mając na uwadze możliwości rozwojowe i potrzeby ucznia młodszego 
wprowadziłam metody oparte na działaniu i obserwacji, które wzbudzają 
aktywność poznawczą, kształcą umiejętności wyciągania wniosków i poprawnego 
rozumowania. 
W nauczaniu treści ekologicznych oparłam się na zasadach: 

• Integracji wiedzy i technik nauczania 
• Łączenia teorii z praktyką poprzez obserwację zjawisk i obiektów 

przyrodniczych oraz szkolnych i domowych doświadczeń uczniów 
i pokazów nauczyciela oraz zajęć terenowych. 

• Kształcenia umiejętności kluczowych 
• Kształcenia właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, 

szczególnie wrażliwości i krytycznej oceny działań pro 
środowiskowych 

  
 

II.  Cele edukacji ekologicznej 
 

 
Cele ogólne: 

• Dostrzeganie zmian w środowisku i ich wartościowanie 
• Rozwijanie (kształtowanie) wrażliwości na problemy środowiska 

 
Cele szczegółowe: 

• Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i potrzeby 
bezpośredniego kontaktu z przyrodą 

• Poznanie piękna, różnorodności, współzależności przyrody 
ożywionej (człowiek, rośliny, zwierzęta) i nieożywionej (powietrze, 
woda …) 



• Wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna 
• Poznanie sposobów ochrony i kształtowania środowiska 
• Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska 
•   Wdrażanie do czynnej ochrony przyrody 
•   Tworzenie nawyków udzielania pomocy zwierzętom w przetrwaniu 

zimy 
•   Poznanie podstawowych pojęć ekologicznych 
•   Wyrabianie nawyku ekologicznego życia we własnym domu 
•   Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższej okolicy 
•   Działanie ekologiczne w różnych sytuacjach szkolnych i 

pozaszkolnych 
•   Wyrabianie umiejętności korzystania z dóbr przyrody bez jej 

degradacji i bezmyślnego niszczenia 
•   Rozwijanie umiejętności posługiwania się bezpośrednimi 

(obserwacja, doświadczenia) i pośrednimi (książki, ilustracje, 
filmy) metodami poznawania przyrody 

•   Przekazywanie nabytych wiadomości bliskim i wyrażanie uczuć w 
różnych formach ekspresji (językowej, graficznej, ruchowej) 

•   Zapoznanie z możliwością powtórnego wykorzystania zużytych 
produktów (puszki, papier szkło) 

•   Projektowanie zachowań wpływających korzystnie na najbliższe 
środowisko 

 
 
 

III. Planowane osiągnięcia 
   

Osiągnięcia ucznia w zakresie jednostki tematycznej opracowane są w tabeli. 
Dotyczą one kategorii „zapamiętanie wiadomości” i „zrozumienie wiadomości” 
oraz „zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych” i „zastosowanie 
wiadomości w sytuacjach nowych” 
 Ważnym zadaniem nauczyciela w realizacji programu zajęć kół zainteresowań 
jest kształcenie w zakresie nabywania umiejętności kluczowych, bowiem mają 
one charakter ponad przedmiotowy i dają doskonałą bazę dla ogólnych osiągnięć 
rozwojowych i edukacyjnych dziecka. 
 Umiejętności kluczowe 

• Planowanie i prowadzenie obserwacji, pomiarów i prostych 
eksperymentów 

• Prezentowanie wyników obserwacji, pomiarów i eksperymentów. 
• Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych. 
• Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 
• Komunikowanie się w różnych sytuacjach. 



• Dostrzeganie walorów przyrodniczych danego regionu. 
 
 

IV.   Procedury osiągania celów 
 

 
 W celu realizacji procesu indywidualizacji nauczania w programie zawarto 
treści, które uczeń poznaje w domu. Dotyczy to głównie doświadczeń i 
obserwacji jak i przygotowania materiałów. Tylko nieznaczna część treści 
wykracza poza podstawę programową. Te zadania mają na uwadze uczniów 
zdolnych i bardziej zaawansowanych w poznawaniu środowiska. Dominującą 
strategią programu jest strategia operacyjna, oparta na działaniu uczniów, 
aktywnym udziale w wykonywaniu doświadczeń zarówno w szkole jak i w 
domu, w obserwacji i formułowaniu wniosków. Pokazy prezentowane przez 
nauczyciela mają wzbudzić zaciekawienie i zachęcić do własnych działań. 
Ponadto program przewiduje wycieczki, które są formą szczególnie lubianą przez 
dzieci. Stwarzają one nauczycielowi możliwość poznania ucznia i integrację 
grupy. Praca z tekstem umożliwia doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz 
kształci umiejętność korzystania z informacji i jej transponowania. Pogadanka 
uczniami służy wymianie spostrzeżeń, inspiracji jak i dzieleniu się własnym 
doświadczeniem, co umożliwia zbliżenia nauczyciela i ucznia, buduje zaufanie i 
czyni tę relację prawdziwie partnerską. 
 
 
 

V.  Ewaluacja programu 
                                                                                   
                                                                                                   
 Strategiczny cel programu zakłada rozbudzanie i kształtowanie poczucia piękna 
przyrody i potrzeby jej ochrony oraz inspirację do poznawania zasad jej 
funkcjonowania. Biorąc pod uwagę wiek ucznia, dobrowolny udział w zajęciach, 
nie dostrzegam potrzeby wprowadzania narzędzi pomiaru wiedzy i umiejętności 
zwykle stosowanych. 
 Ocena osiągnięć ucznia jest trudna, gdyż ujawniają się one nieraz po dłuższym 
czasie. Ważną rolę będzie tu spełniać Obserwacja ucznia, na podstawie której 
można wspomóc rozwój ucznia zdolnego, utwierdzić go w przekonaniu o dużym 
potencjale umiejętności, oraz zachęcić i zaciekawić ucznia, który przez 
uczestnictwo w takich zajęciach spędza pożytecznie czas po lekcjach. 
 Aktywność ucznia w czasie zajęć terenowych, wykonywania albumów, jak i 
sama frekwencja na zajęciach jest miernikiem atrakcyjności zajęć pod względem 
klimatu edukacji i zabawy. Wprowadzone gry dydaktyczne doskonale łączą te 
dwa czynniki, które na tym etapie nauczania są bardzo korzystne dla rozwoju 
ucznia. 



Za wskaźniki osiągnięć programu podlegających ocenie można uznać: 
• Postawy uczniów wobec środowiska  
• Obserwacja przekonań i zaangażowanie w stosowaniu zasad. 
• Postawy uczniów wobec zadań domowych (prace długoterminowe) 

Tak więc obserwacja zachowań uczniów podczas działań praktycznych powinna 
być głównym składnikiem oceny ucznia. 
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Temat i treści Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Przewidywane osiągnięcia 

uczniów 
1-4. Poznajemy świat różnymi 
zmysłami: wzrokiem, 
słuchem, węchem, dotykiem, 
smakiem. 

-badanie różnymi zmysłami i 
rozróżnianie cech przyrody, 
np. twardy, słodki… 
-obserwowanie przyrody; 
-nasłuchiwanie odgłosów 
przyrody; 
-smakowanie darów 
przyrody; 
-posługiwanie się lornetką 
podczas obserwowania 
przyrody; 
-posługiwanie się lupą w 
badaniu drobnych 
szczegółów przyrody; 

obserwacja, metoda 
ćwiczeniowa z 
wykorzystaniem okazów 
naturalnych, zajęcia w terenie 

-poznaje i rozumie rolę 
poszczególnych zmysłów w 
uczeniu się poznawania 
świata ludzi, zwierząt i roślin 
oraz przyrody nieożywionej; 
-rozumie konieczność 
doskonalenia sprawności 
wrażliwości swoich zmysłów; 
-podpatruje przyrodę bez 
zakłócania jej spokoju; 
-obserwuje pod mikroskopem 
zjawiska, których nie można 
dostrzec gołym okiem; 
-potrafi ekologicznie 
obcować z przyrodą; 
-dostrzega potrzebę i zalety 
przebywania na łonie 
przyrody; 

5.Jakie gatunki rosną w 
ogrodzie szkolnym? 
-drzewa liściaste, iglaste, 
krzewy, rośliny zielne. 

-ćwiczenia w rozpoznawaniu 
gatunków z uwzględnieniem 
ich charakterystycznych cech 

pogadanka, metoda 
ćwiczeniowa z 
wykorzystaniem okazów 
naturalnych, zajęcia w ogrodzie 
szkolnym 

poprawnie rozpoznaje 
przynajmniej 5 gatunków 
drzew i 5 gatunków krzewów, 
3 gatunki roślin zielnych; 
-uzasadnia bogactwo 
gatunków i rolę ogrodu; 

6-7. Co słychać w ogródkach -utrwalenie i wprowadzenie pogadanka, wywiad, metoda -wymienia i rozpoznaje 10 



działkowych? 
-gatunki roślin kwiatowych; 
-owoce i warzywa, ich zbiór i 
przeznaczenie; 
-estetyka zagospodarowania 
działek; 
-praca na działce jako hobby i 
sposób na odprężenie. 

nazw roślin uprawnych; 
-krótki wywiad z 
działkowiczami o uprawie, 
pielęgnacji roślin i zbiorze; 
-poznanie gatunków kwiatów 
przeznaczonych na suche 
bukiety; 
-przepis na potrawę z warzyw 
i owoców uprawianych na 
działce; 

ćwiczeniowa z 
wykorzystaniem okazów 
naturalnych, zajęcia na terenie 
ogródków działkowych 

gatunków warzyw i owoców 
oraz 5 gatunków kwiatów 
uprawianych na działce; 
-określa rolę warzyw i 
owoców dla zdrowia; 
-zna gatunki kwiatów 
nadających się do suszenia; 
-wymienia zabiegi 
pielęgnacyjne; 
-określa wartość owoców; 
-określa przeznaczenie 
plonów i podaje przepis na 
potrawę; 

8.Dary jesieni. 
-owoce drzew i krzewów 
dojrzewających jesienią; 
-znaczenie owoców dla 
przyrody i wykorzystanie 
przez człowieka; 

-rozpoznawanie na podstawie 
okazów naturalnych owoców 
drzew i krzewów,  
- określenie znaczenia 
estetycznego i wykorzystania 
zasobów odżywczych przez 
zwierzęta i człowieka; 
-znaczenie lecznicze owoców 
i sposoby wykorzystania; 

pogadanka, praca z tekstem, 
metoda ćwiczeniowa w 
grupach, wykorzystanie 
produktów Herbapolu, kart z 
przepisami na przetwory z 
owoców dziko rosnących  

-wymienia i rozpoznaje 
owoce; 
-określa wartość owoców; 
-podaje sposoby 
wykorzystania darów jesieni 
przez zwierzęta i człowieka; 
-uzasadnia przetwarzanie 
owoców w celach 
spożywczych 

9. Hodujemy rośliny w klasie -opiekowanie się roślinami 
zielnymi w klasie; 
-obserwacja wzrostu i 
rozwoju rośliny; 
-rozmnażanie przez sadzonki 
pędowe 

rozmowa, obserwacja, hodowla 
pelargonii 

-wie czego roślina potrzebuje 
do życia; 
-potrafi pielęgnować rośliny 
doniczkowe; 
-rozpoznaje wybrane rośliny 
doniczkowe; 



 -potrafi założyć hodowlę 
pelargonii; 
-rozumie znaczenie roślin 
zielonych w Sali lekcyjnej, w 
domu…; 

10-13. Zmiany zachodzące w 
przyrodzie jesienią: 
-rośliny i zwierzęta w parku i 
w lesie; 
-jesień na polu, w sadzie i w 
ogrodzie. 

-obserwowanie zmian 
zachodzących w przyrodzie 
jesienią dostępnych 
doświadczeniu dzieci; 
-spotkanie z leśniczym; 
-organizowanie wycieczek do 
parku ido lasu; 
-czytanie wierszy, opowiadań 
i artykułów z czasopism 
dziecięcych; 
-wykonanie prac plastyczno-
technicznych, np. zielniki; 
-śpiewanie piosenek o jesieni;

obserwacja, pogadanka, 
wycieczki, praca z książką, 
rozmowa 

-rozpoznaje zwierzęta leśne; 
-dostrzega zmiany w 
zachowaniu zwierząt; 
-umie bacznie obserwować i 
porównywać; 
-przestrzega zasad 
obserwacji; 
-podziwia piękno barw 
jesieni; 
-zna rodzaje prac 
wykonywanych jesienią na 
polu; 
-potrafi zaśpiewać poznane 
piosenki; 
-dostrzega piękno jesiennego 
krajobrazu przekazywanego 
przez literaturę piękną; 
-potrafi wykonać zielnik; 

14-15. Przyroda w okresie 
zimy: wygląd drzew 
liściastych i iglastych, życie 
zwierząt 

-obserwowanie zmian 
zachodzących w przyrodzie 
zimą; 
-oglądanie piękna krajobrazu 
zimowego; 

obserwacja, wycieczka, 
rozmowa, pogadanka, praca z 
książką 

-rozpoznaje zwierzęta po 
śladzie zostawionym na 
świeżym śniegu; 
-zna zwierzęta, które 
zasypiają na zimę; 



-czytanie literatury pięknej 
ukazującej krajobraz zimowy;
-śpiewanie piosenek o zimie; 
-tropienie zwierząt po śladzie;
 

-zna zwierzęta, którym trzeba 
pomóc przetrwać zimę; 
-potrafi zaśpiewać poznane 
piosenki; 
-dostrzega piękno zimowej 
przyrody ukazywanej w 
literaturze; 

16. Gdzie zimują pożyteczne 
owady? 
-dlaczego należy chronić 
skorka, biedronkę i złotooka? 
-rola tych owadów w 
przyrodzie. 

-poznanie gatunków, -
obserwacja okazów ; 
-wyszukiwanie informacji na 
temat zimowania i roli w 
przyrodzie 

Pogadanka, praca z tekstem, 
obserwacja 

Rozpoznaje owady; 
-formułuje notatkę i krótką 
charakterystykę; 
-określa rolę owadów w 
przyrodzie 

17. Dokarmiamy ptaki. 
-gatunki ptaków zimujących w 
naszej okolicy 
-rodzaje pokarmu. 

-poznanie gatunków ptaków; 
-przygotowanie karmnika i 
wyłożenie odpowiedniego 
pokarmu; 

pogadanka, obserwacja w 
ogrodzie szkolnym, metoda 
ćwiczeniowa 

-rozpoznaje gatunki ptaków; 
-dobiera odpowiedni pokarm; 
-uzasadnia potrzebę 
dokarmiania ptaków zimą; 
-wymienia błędne działania 
związane z dokarmianiem; 

18-19. Poznajemy ptaki 
drapieżne. 
-gatunki ptaków drapieżnych, 

-poznanie gatunków ptaków 
drapieżnych w oparciu o 
foliogramy, atlasy; 
-sporządzenie rysunków i 
notatki; 

Pogadanka ilustrowana 
foliogramami, praca z tekstem, 
gra dydaktyczna „Kłopoty 
bielika” 

-wymienia i rozpoznaje 
gatunki ptaków drapieżnych; 
-podaje sposoby zdobywania 
pokarmu; 
-wskazuje cechy 
przystosowawcze do 
drapieżnego trybu życia; 
-określa rolę w przyrodzie; 
-podaje zagrożenia i skutki 



20-23. Wiosną przyroda budzi 
się do życia. 
-zwiastuny wiosny 
-prace w polu i w ogrodzie 
-wiosenny las. 

-szukanie zwiastunów wiosny 
-obserwowanie budzącego się 
życia; 
-obserwowanie prac 
wykonywanych wiosną na 
polu i działkach; 
-uprawianie warzyw na 
działce szkolnej; 
-czytanie literatury pięknej: 
wierszy, opowiadań; 
-śpiewanie piosenek o 
wiośnie; 

obserwacja, wycieczki do lasu, 
na pole i ogródki działkowe, 
praca z tekstem, rozmowy, 
działania praktyczne w 
ogrodzie szkolnym 

-dostrzega piękno przyrody 
wokół siebie; 
-przestrzega zasad obserwacji 
-odczuwa radość z nadejścia 
wiosny; 
-wie jakie prace wykonuje się 
wiosną w polu i w ogrodzie; 
-umie planować własną pracę 
-zna wiersze o wiośnie 
-potrafi zaśpiewać poznane 
piosenki 

24-25. Poznajemy rośliny 
chronione. 

-wyszukiwanie chronionych 
roślin w najbliższym 
otoczeniu 
-poznanie innych roślin 
chronionych w oparciu o 
foliogramy, atlasy 
-praca nad przygotowaniem 
albumów kwiatów 
chronionych; 

wycieczka, obserwacja, 
pogadanka ilustrowana 
foliogramami, malowanie 
farbami plakatowymi 

-zna nazwy wiosennych 
kwiatów; 
-przejawia ciekawość 
poznawczą związaną z 
poszukiwaniem informacji o 
roślinach chronionych; 
-chroni rośliny przed 
bezmyślnym niszczeniem; 
-sporządza z wykonanych 
ilustracji album kwiatów 
chronionych; 
-potrafi zgodnie pracować w 
grupie; 

26-27. poznajemy chronione 
zwierzęta. 
-wybrane gatunki płazów, 

-wykonanie rysunków i 
opisów wybranych gatunków 
chronionych w formie 

pogadanka, praca z tekstem, 
grupowe wykonywanie 
albumów 

-wymienia gatunki płazów, 
gadów, ptaków i ssaków 
objętych ochroną gatunkową; 



gadów i ssaków 
-dlaczego chronione? 
-rola w przyrodzie. 

albumu; -uzasadnia potrzebę ochrony 
ginących gatunków 
-wie co to jest :Czerwona 
księga…: 

28. Zwierzęta dziko żyjące 
spotykane w naszej okolicy 

-obserwowanie zwierząt w 
naturalnym środowisku-
posługiwanie się lornetką; 
-liczenie gniazd bocianich i 
obserwacja populacji 
bocianów 

wycieczka, obserwacja, 
sporządzanie notatek 

-zna sposoby obserwowania 
przyrody; 
-wie jak powinien zachować 
się dobry obserwator; 
-uczestniczy w poznawaniu 
tajemnic przyrody; 
-zna zwierzęta występujące w 
najbliższej okolicy 
-wie w jaki sposób zapisywać 
wyniki obserwacji; 

29-30.Poznajemy parki 
narodowe. 
-liczba, położenie i 
charakterystyka wybranego 
parku. 

-wyszukiwanie informacji na 
temat parków narodowych z 
różnych źródeł (Internet, 
albumy, słowniki, 
podręczniki itp.) 
-wykonanie pracy 
długoterminowej na temat-
Najciekawszy park narodowy 

pogadanka wprowadzająca, 
praca z książką z komputerem 

-wymienia nazwy kilku 
parków narodowych; 

31-32. Parki krajobrazowe w 
okolicach Wąsosza. 
-walory parku krajobrazowego 
Pradoliny Baryczy 

-zapoznanie z tekstem na 
temat parku krajobrazowego; 
-udzielanie odpowiedzi na 
pytania w karcie pracy; 

pogadanka wprowadzająca, 
praca z tekstem, gra 
dydaktyczna 

-wskazuje położenie parku 
krajobrazowego; 
-określa walory przyrodnicze 

33. Co to są pomniki -przedstawienie obserwacja kierowana, metoda -wymienia przykłady 



przyrody? 
-co jest pomnikiem przyrody? 
-jakie pomniki przyrody są w 
naszym mieście? 

przykładowych pomników 
przyrody; 
-badanie pomnikowego 
drzewa na boisku szkolnym 

ćwiczeniowa (obliczanie 
obwodu i wieku 
drzewa)pogadanka, wycieczka, 

obiektów należących do 
pomników przyrody; 
-dokonuje pomiaru obwodu; 
-stosuje sposoby na 
określenie wieku drzewa z 
wykorzystaniem pomiaru 
obwodu drzewa; 
-rozpoznaje gatunek drzewa 
pomnikowego; 

34. Krajobraz mojej okolicy. -wycieczka poza miasto w 
celu zaobserwowania 
krajobrazu i jego elementów; 
-posługiwanie się lornetką w 
celu dokładniejszego 
zaobserwowania 
charakterystycznych 
elementów najbliższego 
krajobrazu; 

wycieczka, obserwacja, 
rozmowa 

-dostrzega wpływ 
działalności człowieka na 
wygląd najbliższej okolicy; 
-rozumie pojęcia: krajobraz, 
elementy krajobrazu; 
-wyróżnia elementy 
krajobrazu swojej 
miejscowości i najbliższej 
okolicy; 

35-36. Znaczenie powietrza 
dla roślin i zwierząt. 
-czym oddychają zwierzęta? 
-czy w glebie jest powietrze? 
-czy brak powietrza w glebie 
sprzyja rozwojowi roślin? 

Doświadczenia: 
-jak zachowują się ślimaki 
wodne (płucodyszne) w 
wodzie przegotowanej i w 
wodzie surowej? 
-co znajduje się w grudce 
ziemi? 
-czy nadmiar wody jest 
korzystny dla roślin? 
-formułowanie zapisu 

pogadanka, obserwacja 
kierowana, metoda 
ćwiczeniowa 

-wyjaśnia zachowanie 
organizmów wodnych w 
wodzie o różnej zawartości 
powietrza; 
-określa rolę powietrza w 
glebie; 
-przekonuje o umiarkowanym 
podlewaniu roślin.  



obserwacji i wniosków. 
37-38. Jakie zanieczyszczenia 
znajdują się w powietrzu? 
-czym zanieczyszczone jest 
powietrze? 
-jak zanieczyszczenia 
wpływają na wzrost roślin; 
-czy całej roślinie potrzebna 
jest woda? 

Doświadczenia: 
-obserwacja zjawiska 
parowania wody z gleby; 
-obserwacja nasion w glebie 
suchej i wilgotnej; 
-obserwacja przewodzenia 
wody w roślinie 
-formułowania zapisu 
obserwacji i wniosków 

pogadanka, obserwacja 
kierowana, metoda 
ćwiczeniowa, pokaz 

-określa znaczenie wody dla 
życia roślin; 
-wskazuje kierunek 
przepływu wody w roślinie; 
-przewiduje skutki braku 
wody w przyrodzie; 
-podaje sposoby oszczędnego 
gospodarowania wodą; 
 

39-40. Badamy wodę w rzece. 
-przezroczystość wody 
-wpływ tłuszczu i detergentów 
na życie w zbiornikach 
wodnych. 
 

Doświadczenia: 
-badanie wody w rzece- jej 
przezroczystości i stopnia 
zazielenienia powierzchni; 
-przyczyny badanego stanu; 
-formułowanie zapisu 
obserwacji i wniosków; 

pogadanka, obserwacja 
kierowana, metoda 
ćwiczeniowa 

-podaje przyczyny 
zanieczyszczeń zbiorników 
wodnych; 
-prowadzi obserwacje za 
pomocą lupy, 
-wyjaśnia wpływ 
zanieczyszczeń na życie w 
zbiornikach wodnych 

41. Czy deszcze są kwaśne? 
-sposoby określania 
kwasowości cieczy; 
-badanie kwasowości wody 
opadowej; 
-składniki powodujące 
zakwaszenie opadów; 
-zapobieganie kwaśnym 
opadom. 

Doświadczenie; 
-jak bada się kwasowość 
cieczy; 
-określanie stopnia 
kwasowości wody opadowej; 
-jak wpływa na rośliny woda 
zakwaszona; 

pogadanka, obserwacja 
kierowana, metoda 
ćwiczeniowa, pokaz 

-wyjaśnia źródła zakwaszenia 
wody opadowej; 
-podaje skutki kwaśnych 
deszczów dla przyrody, 
środowiska dorobku 
kulturowego; 
-proponuje sposoby 
zapobiegania kwaśnym 
deszczom; 



42.Wpływ światła słonecznego 
na życie ludzi, zwierząt i 
roślin. 

-poznanie roli Słońca jako 
naturalnego źródła światła i 
energii cieplnej; 
-dokonywanie pomiaru 
temperatury powietrza; 
-korzystanie z różnych źródeł 
informacji w celu ustalenia 
wpływu „pozornej wędrówki 
Słońca” na długość dnia i 
nocy;  

pogadanka, metoda 
ćwiczeniowa, praca z tekstem 

-rozumie znaczenie Słońca 
dla życia na Ziemi; 
-odczytuje wskazania 
termometru; 
-zna zasady bezpiecznego 
korzystania z „kąpieli 
słonecznych” 

43.Wpływ przemysłu na 
najbliższe środowisko. 

-zbieranie informacji z 
różnych źródeł; 
-poznanie znaczenia pojęć: 
smog, kwaśny deszcz, dziura 
ozonowa; 
-wykonanie plakatów: 
Przyroda krzyczy – NIE!; 
-sporządzenie „listy trucicieli 
naszego środowiska” (na 
podstawie poczynionych 
obserwacji) 

rozmowa kierowana, dzielenie 
się swoimi spostrzeżeniami, 
wykonanie pracy plastycznej 

-zna i rozumie pojęcia: smog, 
kwaśny deszcz, dziura 
ozonowa; 
-wyraża własne zdanie i 
opinie; 
-potrafi współpracować w 
grupie; 
-zna instytucje zajmujące się 
badaniem i ochroną 
środowiska 

44. Hałas to też 
zanieczyszczenie- jak z nim 
walczyć? 

-sprawdzenie, gdzie hałas jest 
największy (w klasie, w 
szkole, na podwórku, na ulicy 
w lesie); 
-przeprowadzenie rozmów na 
temat szkodliwości hałasu i 
bezpiecznej dawki decybeli; 

rozmowa kierowana, burza 
mózgów, ćwiczenia praktyczne 

-wymienia źródła hałasu; 
-wie, jak radzić sobie w 
przypadku nadmiernego 
hałasu, aby nie doszło do 
uszkodzenia słuchu; 
-wyciąga odpowiednie 
wnioski; 



-układanie haseł związanych 
ze szkodliwością hałasu; 
 

-docenia wpływ ciszy i 
odgłosów przyrody na 
zdrowie psychiczne 
człowieka; 

45-46. Czy śmieci to problem? 
-źródła odpadów; 
-podział odpadów; 
-ilość produkowanych 
odpadów; 
-wdrażanie do segregacji 
odpadów 

-sporządzenie notatki o ilości 
produkowanych odpadów; 
-wyjaśnienie na czym polega 
segregacja śmieci i jak je 
segregować; 
-wykonanie plakatów 
nawołujących do 
segregowania śmieci; 
-prowadzenie akcji 
recyklingowej Złota puszka; 
-nauka piosenek 
ekologicznych; 

rozmowa kierowana, 
obserwacja, praca plastyczna, 
sporządzenie notatki, warsztat 

-dokonuje selekcji 
szkodliwych dla środowiska 
produktów; 
-rozumie konieczność 
segregowania śmieci; 
- widzi wymierne korzyści z 
segregacji odpadów; 
-wie, że segregując śmieci 
należy brać pod uwagę 
surowiec z którego dany 
przedmiot jest wykonany; 
-potrafi zaśpiewać piosenki 

47.Ochrona środowiska 
zaczyna się od domowego 
kosza na śmieci. 
-odpady najczęściej 
wyrzucane do domowego 
kosza; 
-sposób na ograniczenie 
produkcji odpadów i ich 
zagospodarowanie; 
-zakupy przyjazne środowisku 

-analiza zawartości kosza, 
wskazanie, które odpady są 
surowcami wtórnymi; 
-jak ograniczyć ilość 
odpadów produkowanych w 
gospodarstwie domowym 

Pogadanka, burza mózgów -określa rodzaje odpadów 
produkowanych w 
gospodarstwie domowym; 
-wskazuje odpady nadające 
się do recyklingu; 
-podaje sposoby innego 
zagospodarowania odpadów; 
-wykazuje związek produkcji 
odpadów z zakupami 
produktów codziennego 
użytku 

48-49.Jak funkcjonuje -budowa modelu składowiska pogadanka wprowadzająca, -wykazuje różnice w budowie 



składowisko odpadów? 
-budowa składowiska 
odpadów; 
-dzikie wysypiska; 
-czas rozkładu niektórych 
odpadów. 

odpadów i dzikiego 
wysypiska; 
-porównanie i znaczenie dla 
środowiska; 
-jak śmieci wpływają na 
bezpieczeństwo zwierząt;  
 

metoda ćwiczeniowa i funkcjonowaniu 
składowiska komunalnego i 
dzikiego wysypiska 
odpadów; 
-określa zagrożenia 
wynikające z dzikich 
wysypisk odpadów; 
-daje przykłady negatywnego 
wpływu odpadów na życie 
zwierząt; 

 


