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Celem nauczania i wychowania proekologicznego jest: 
-kształtowanie właściwej postawy w stosunku do otaczającej nas przyrody i zrozumienie 
zjawisk ekologicznych, 
-wspomaganie uczniów w dostrzeganiu walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia, 
-tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,  
-organizowanie czasu wolnego. 
 

Dział Zadania Osoba 
odpowiedzialna 

Organizacja pracy 1.Opracowanie planu pracy koła na rok szkolny 
2017/2018. 

Opiekun:  
Anna Pondo 

Nauka i 
wychowanie 

1. Aktualizowanie gazetki na korytarzu. 
2. Aktualizowanie zakładki „Ekologia” na 
szkolnej stronie internetowej. 
3. Akcja „Sprzątanie Świata 2017”. 
- problem odpadów, 
- segregacja odpadów. 
5. Ogłoszenie i przeprowadzenie zbiórki baterii. 
6. Najbliższa okolica: 
-wycieczka do lasu, 
-zajęcia terenowe. 
7. Jesienne dary przyrody: 
-obserwacja okazów roślinnych za pomocą 
kluczy i atlasów, 
-obserwacja fenologicznych zmian 
zachodzących w przyrodzie. 
8. Bezpieczne grzybobranie-grzyby jadalne i 
niejadalne. 
9. „Idzie zima”- jak pomóc zwierzętom 
przetrwać mrozy? – dyskusja 
-dokarmianie ptaków przed szkołą i przy domu. 
10. Zimowy krajobraz-spacer po śniegu, 
rozpoznawanie śladów zwierząt, obserwacja 
pogody. 
11. Formy ochrony przyrody w Polsce  
i najbliższej okolicy, ćwiczenia w 
rozpoznawaniu chronionych gatunków.  
 12. Woda w życiu człowieka, znaczenie wody, 
przyczyny i skutki skażenia wody, sposoby 
oszczędzania wody. 
13. „Las na przedwiośniu” 
-wycieczka, poszukiwanie gniazd i dziupli 
ptaków, określenie ich przeznaczenia 
14. Wiosenne obserwacje przyrody: 
 -przyloty ptaków, rozpoznawanie i nazywanie 
ptaków, obserwacje lornetką,  
-pogadanka na temat konieczności ochrony 

 



gniazd ptasich i jaj ptasich  
-rozpoznawanie wiosennych kwiatów 
chronionych.  
15. „Las późną wiosną i wczesnym latem” 
- wycieczka do lasu 
16. Przeprowadzenie szkolnego konkursu 
fotograficznego „Moje spotkania z przyrodą”. 
17. Współpraca z Kołem Łowieckim „Lis”  
19. Udział w akcjach i konkursach 
organizowanych przez LOP. 
19. Podnoszenie estetyki szkoły i jej otoczenia 
poprzez ukwiecenie sal lekcyjnych, sprzątanie 
obejścia szkoły. 
20. Zachęcanie do czytelnictwa książek o 
tematyce przyrodniczej oraz czasopism 
„Przyroda Polska”, „Ekoświat”. 
 

Imprezy i 
uroczystości 

1. Obchody Dnia Ziemi. 
2. Udział w akcji „Listy dla Ziemi”. 
3. Udział w konkursie ekologicznym 

organizowanym przez Zespół Szkół im. 
E. Kwiatkowskiego w Dębicy. 

 

 




