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Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 w Poznaniu 

 

Autorzy: Magdalena Pychotka, Małgorzata Żebrowska 

 (nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce) 

Osoba prowadząca innowację w szkole:  mgr Katarzyna Kowalewska  

 

„Z ekologią na Ty- ogólnopolski projekt edukacyjny” 

 

 

 

 

Wstęp: Ekologia jest dziedziną biologii, która zajmuje się opisywaniem zależności między gatunkami 

organizmów żywych a środowiskiem w jakim żyją. Co więcej ekologia bada również zależności pomiędzy 

organizmami żywymi a środowiskiem, w którym one funkcjonują. Edukacja na temat ekologii powinna 

dotyczyć wszystkich ludzi – dorosłych oraz dzieci. Im wcześniej podejmujemy działania zmierzające do 

zrozumienia tej dziedziny nauki ,tym lepiej okazujemy szacunek miejscu, w którym mieszkamy. Projekt „Z 

ekologią na Ty” jest próbą pokazania uczniom szkoły podstawowej (klasy 1-3), jak należy dbać o najbliższe 

otoczenie. Istotnie jest także uświadomienie dzieciom, iż działania te mają wpływ na przyrodę w ujęciu 

globalnym.  
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Idea innowacji:  

Projekt jest odpowiedzą na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 (Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiednich 

decyzji; Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie 

edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści 

publikowanych w internecie i mediach społecznościowych; Wsparcie nauczycieli, innych członków 

społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności 

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.) 

 

I INFORMACJE WSTĘPNE 

Rodzaj innowacji: programowa  

Czas trwania innowacji: 19.09.2022r.- 12.05.2023r.  

Zakres innowacji: Innowacją zostaną objęcie uczniowie klasy 3b Sportowej Szkoły Podstawowej. W 

projekcie będą też uczestniczyć klasy 1b, 2a, 2c, 3a,3c 

 

 

II OPIS PROJEKTU 

Problematyka, opis zasad i sposób realizacji: 

Nauczyciel realizuje projekt we własnym tempie od 19 września 2022 do 28 kwietnia 2023, sam decyduje o 

podziale zadań i terminie realizacji. Należy zrealizować co najmniej 14 zadań, po 2 zadania z modułów I, III, 

IV, V, VI oraz 4 zadania z modułu II w terminie od 19 września 2022 do 28 kwietnia 2023. 

Następnie do 12 maja należy: 

1. Wysłać sprawozdanie w formie fotorelacji z realizacji zadań na adres mailowy autorów projektu 

ekologia.sp10@gmail.com 

2. Wypełnić formularz ewaluacyjny.  

mailto:ekologia.sp10@gmail.com
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3. Zrealizować co najmniej 14 zadań, po 2 zadania z modułów I, III, IV , V i VI oraz 4 zadania z modułu II 

w terminie od 19 września 2022 do 28 kwietnia 2023. 

 

Cel innowacji: 

Cel główny: 

⮚ Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska 

przyrodniczego 

⮚ Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania 

nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych 

⮚ Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych, gospodarczych, 

wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowanie wniosków i spostrzeżeń. 

⮚ Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji 

pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii. 

 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

⮚ Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także 

gatunki objęte ochroną. 

⮚ Rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las. Określa 

składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie: las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe 

drzewo w lesie. 

⮚ Rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim 

środowisku przyrodniczym. 

⮚ Odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych informacje dotyczące środowiska 

przyrodniczego, potrzebne do wykonywania zadania, ćwiczenia. 

⮚ Prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i 

innymi. 

⮚ Planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia, eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk 

przyrodniczych , tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu 

przyczynowo- skutkowego i czasowego  

⮚ Chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w 

najbliższym otoczeniu- miejscowości, regionie. 

⮚ Segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. 
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⮚ Ubiera się odpowiednio do pogody, poszukuje informacji n temat pogody, wykorzystując Np. Internet. 

⮚ Ma świadomość istnienia zagrożenia ze środowiska naturalnego , np. nagła zmiana pogody, huragan, 

ulewne deszcze, burza, susza, oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun. Określa odpowiednie sposoby 

zachowania się człowieka w takich sytuacjach.  

⮚ Określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne 

miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa 

produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki 

narodowe  

⮚ Organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie, zwraca uwagę na zdrowie i 

zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji.  

⮚ Współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami. 

⮚ Przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób i związanych z bezpieczeństwem 

w Internecie. 

 

 

Metody, formy i środki realizacji:  

Nauczyciel sam wybiera zadania spośród 60 zaproponowanych przez autorki projektu „Z ekologią na Ty”. 

Musi zrealizować co najmniej 14 zadań, po 2 zadania z modułów I, III, IV, V, VI oraz 4 zadania z modułu II. 

Nauczyciel dobiera metody, formy i środki do możliwości i wieku uczniów.  

 

Przewidywane efekty: 

⮚ Rozwinięcie u uczniów poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, 

⮚ Rozróżnianie przez uczniów różnych ekosystemów, 

⮚ Rozpoznawanie różnych zwierząt, roślin, 

⮚ Wyszukiwanie informacji dotyczących środowiska przyrodniczego, 

⮚ Współpraca dzieci (praca w grupach) 

⮚ Planowanie, wykonywanie prostych obserwacji i doświadczeń związanych z środowiskiem 

przyrodniczym. 

 

 Ewaluacja innowacji:  

Ewaluacja będzie odbywała się na podstawie: 
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⮚ Obserwacji postaw i zachowań dzieci, 

⮚ Działalności plastycznej i technicznej uczniów, 

⮚ Rozmowy z uczniami, 

⮚ Udziału dzieci w konkursach. 

 

Wyniki ewaluacji będą opracowane w sprawozdaniu w formie fotorelacji i przesłane autorkom projektu.  

 


