
PROJEKT EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY 
 

Temat: EKOLOrowo 
Jak mogę chronić otaczającą przyrodę oŜywioną i nieoŜywioną? 
 
Cele ogólne: 
 
1. zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów  
2. kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska  
3. wyrobienie gotowości do działań na rzecz ochrony środowiska 
 
Cele szczegółowe 
1.Zaznajomienie uczniów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z dziedziny ekologii 
2.Kształtowanie pozytywnej i trwałej postawy względem problemów ochrony środowiska, 
poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 
3.Rozbudzenie świadomości ekologicznej i pogłębianie wiedzy o elementach środowiska 
naturalnego 
4.Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i badań 
5. Rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy z dziedziny ekologii 
6. Poszukiwanie przyczyn istnienia pewnych zjawisk przyrodniczych 
7.Chęć poznania i badania zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie 
8.Gotowość do podejmowania działań dla polepszenia stanu najbliŜszego środowiska 
 
Metody: 
Obserwacje krótko i długotrwałe 
Doświadczenia 
Wycieczki 
Wywiady 
Pogadanki 
Gry, zabawy dydaktyczne 
Hodowla lub uprawa 

Formy: 
Zbiorowa 
Grupowa (jednolita, zróŜnicowana) 
Indywidualna (jednolita i zróŜnicowana) 

Termin realizacji : wrzesień 2012- czerwiec 2012 

Projekt realizowany przez autora we współpracy z: 
Biblioteką Ekologiczną 
Starym i Nowym Zoo 
Ogrodem Botanicznym 
Spółką Aquanet S.A 
ENEA s.a. 
Wychowawcami klas dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym 
         Opracowała Anna Hartman 
 



Termin realizacji Zadania 

Wrzesień Spotkanie edukacyjne „Nie taki prąd straszny” ENEA. s.a. dla 

uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i klas 

przyspasabiajacych do pracy 

Warsztaty terenowe organizowane przez Fundację Biblioteki 

Ekologicznej 

Udział w akcji „Sprzątanie świata 2012” dwuetapowo:  

1 etap- udział w twórczych lekcjach / zajęciach wg inwencji 

nauczycieli i uczniów poświęconych ekologii 

2 etap- sprzątanie wyznaczonych ulic przez wszystkie klasy wg 

opracowanego grafiku.  

Utworzenie na internetowej stronie szkoły informacji 

poświęconego projektowi. 

Październik 4-11 października- Światowy Tydzień Ochrony Zwierząt- 

zorganizowanie zbiórki jedzenia na potrzeby schroniska dla 

bezdomnych zwierząt. 

Zorganizowanie wycieczek klasowych do parku w celu zebrania 

róŜnych okazów przyrody - w formie klasowych konkursów na 

najładniej wykonany jesienny kącik przyrody. 

Listopad Zainicjowanie akcji dokarmiania ptaków, zachęcenie uczniów do 

zakładania karmników w domach. Wykonanie karmników przez 

uczniów na lekcjach techniki. 

Rozwieszenie w szkole nalepek przy umywalkach i włącznikach 

prądu przypominających o oszczędzaniu prądu i wody. 

Grudzień W związku z okresem świątecznych zakupów rozpoczęcie akcji  

„Na zakupy tylko  z ekologiczną torbą”. Przeprowadzenie 

konkursu na wykonanie ekologicznych toreb  i opakowań na 

prezenty. 

Styczeń Zbiórka surowców wtórnych.  



Luty ZałoŜenie w klasach hodowli szczypiorku i rzeŜuchy, 

wykorzystywanie ich do przygotowania zdrowej Ŝywności lub 

wzbogacania kanapek. 

Akcji ukwiecania szkoły w formie konkursu klasowego 

(współpraca z wychowawcami i rodzicami) 

Marzec Przeprowadzenie działań związanych z promowaniem Ŝywności 

ekologicznej. Sporządzenie listy środków konserwujących 

Ŝywność. Przygotowanie i degustacja potraw z produktów 

ekologicznych. 

Kwiecień 22 kwietnia „Dzień Ziemi”- zorganizowanie róŜnorodnych zajęć 

i działań poświęconych ekologii –zorganizowanie wycieczki do 

Palmiarni Poznańskiej 

Maj 

 

Zorganizowanie lekcji terenowych, wycieczek dydaktycznych 

pieszych ścieŜek dydaktyczno- przyrodniczych w celu poznania 

walorów przyrodniczych najbliŜszej okolicy z wykonaniem 

dokumentacji fotograficznej    i zaprezentowanie jej na szkolnej 

wystawie oraz na internetowej stronie szkoły. 

Czerwiec 5 czerwca- Dzień Ochrony Środowiska. Zakończenie i 

podsumowanie projektu. 

 
Uczestnicy projektu: uczniowie klas dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, wychowawcy, rodzice. 

Przewidywany efekt ekologiczny realizowanego projektu: 

Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii; zasad ochrony środowiska. 

Zmniejszenie zuŜycia prądu i wody w szkole. 

Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród uczniów, pracowników szkoły, 

rodziców. 

Wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce np. zdobycie umiejętności 

właściwego segregowania odpadów, pielęgnowania roślin, opiekowania się zwierzętami. 

         Opracowała Anna Hartman 


