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PROJEKT „ PRZYRODA CZŁOWIEKOWI, CZŁOWIEK PRZYRODZIE” 

 

 

 

CELE   PROJEKTU   dla uczniów klas I-III : 

              

1. Budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych 

2. Poszerzanie  wiedzy na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania.  

3. Wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym 

4. Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie 

 

CELE PROJEKTU dla uczniów klas : IV i  VI-VIII 

 

1. Doskonalenie postawy wobec przyrody i środowiska.  

Uczeń: uzasadnia konieczność ochrony przyrody, prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych, opisuje i prezentuje 

postawę i zachowanie człowieka  odpowiedzialnie  korzystającego z dóbr  przyrody. 

2. Doskonalenie postawy ograniczonego konsumpcjonizmu. 

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi 

4. Budowanie postaw otwartości na nowe kultury. 
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TREŚCI: 

Uczeń: 

 wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemu oraz wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami;  

 przedstawia istotę różnorodności biologicznej; 

 analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną; 

 uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej; 

 przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody  oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju; 

 przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce  oraz uzasadnia konieczność stosowania dla zachowania gatunków i ekosystemów; 

 omawia właściwości wody;  

 zna organizmy wodne będące bioidentyfikatorami czystości wód;  

 omawia klasy czystości wód, wskazuje źródła zanieczyszczeń wody w najbliższej okolicy; 

 omawia obieg wody w przyrodzie;  

 zna zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków;   

 określa przyczyny zmniejszenia bioróżnorodności ; 

 charakteryzuje skutki , jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie wód; 

 analizuje przyczyny i skutki eutrofizacji wód; 

 posługuje się językami obcymi w komunikacji z rówieśnikami z innych krajów europejskich 
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L.p Zadanie Odpowiedz. 

nauczyciele 

Termin 

realizacji 

zadania 

Sposób realizacji Sposób 

dokumentowania 

zrealizowanych 

zadań 

Cele osiągnięte po  

1. Międzynarodowy projekt 

edukacyjny  "Czytam z klasą”  

lekturki spod chmurki” 

Innowacja pedagogiczna. 

 

 

 

  

K. Bukowiec 

M. Hudyma 

S. Małek 

 

XI 2020 do 

VI 2021r. 

Klasy: 

I,II,III. 

Realizacja 3 modułów.                        

I moduł ,,Mała chmurka 

w krainie drzew”,                     

II moduł ,,Mała chmurka      

w krainie śniegu’’,                   

III moduł ,,Mała 

chmurka  w krainie 

słońca”. W każdym 

należy przeczytać 

wybraną książkę                        

i wykonać 2 zadania 

obowiązkowe   w  tym 

jedno ekologiczne  oraz 

dodatkowe zadanie. Będą 

to między innymi: 

przygotowanie drzewa 

czytelniczego, 

zorganizowanie Święta 

3 sprawozdania,  

certyfikaty dla każdej 

klasy. 

Wzmacnianie więzi ze 

środowiskiem 

przyrodniczym 

Rozwijanie poczucia 

troski i odpowiedzialności 

za bliższe i dalsze 

otoczenie. 



4 
 

Drzewa, zaproszenie 

stolarza, leśnika, 

wystawa nt. czytanej 

lektury, pokaz mody,  

Piknik czytelniczy ,,pod 

chmurką”, 

2. Program edukacyjny "Przygody 

Kota Ciepłosława" 

 

 

 

 

K. Bukowiec 

M. Hudyma 

S. Małek 

 

 

cały rok 

szkolny 

Klasy: 

 I, II, III 

Realizacja  5 scenariuszy 

zajęć lekcyjnych: 

1. Co to jest ciepło?, 

2. Skąd się bierze 

ciepło?,  

3. Czym jest ciepło 

sieciowe?, 

4. Dlaczego warto 

oszczędzać ciepło?, 

5. Bądź eko, wybieraj 

ciepło sieciowe. 

 test online,  

 komiks   

Budowanie świadomości 

ekologicznej  wśród  

najmłodszych. 

Poszerzanie  wiedzy na 

temat ciepła, sposobu jego 

wytwarzania oraz 

możliwości oszczędzania. 

3. Projekt Małopolskie Talenty; 

realizacja zadań w ramach 

modułu 8 - Pets.                                       

A. Korczyńska 

 

X 2020 do    

I 2021r 

 

Wykonanie plakatów, 

nakręcenie filmiku. 

Rozmowy z dziećmi na 

temat porzucania 

Plakaty, filmiki, wpisy 

na stronie 

internetowej, zdjęcia. 

Uwrażliwienie uczniów na 

potrzeby braci mniejszych. 

Wyrobienie przekonania, 
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Temat: Jak zapobiegać 

porzuceniu zwierząt                               

i pomóc schronisku? 

zwierząt. Pomoc 

schronisku. 

że zwierzę to nie zabawka. 

Pomoc schronisku. 

4. Gazetka szkolna „Spragnieni 

wody – o krajach, w których 

brakuje wody” 

 

B. Hebda 

P. Strzesak 

 

XI 2020r.  Zebranie materiałów                  

i wykonanie gazetki 

ściennej na górnym 

korytarzu.   

 

Zdjęcie wykonanej 

gazetki. 

Uwrażliwienie dzieci na 

problemy związane                  

z brakiem pitnej wody          

w różnych częściach 

świata. 

Kształtowanie 

świadomości na temat 

oszczędzania wody                   

w domu. 

5. Gminny konkurs fotograficzny 

ph. „Piękno krajobrazowe 

Pogórza Wiśnickiego” 

B. Hebda 

P. Strzesak 

 

 

 

XI 2020r. 

 

 

Opracowanie regulaminu 

konkursu. Przygotowanie 

plakatu informującego               

o konkursie. 

Przeprowadzenie 

konkursu. 

Przygotowanie nagród               

i dyplomów oraz 

zorganizowanie wystawy 

Regulamin, plakat, 

sprawozdanie z 

przebiegu konkursu                

i jego wyników. 

Dokumentacja 

fotograficzna. 

Popularyzacja wśród 

dzieci i młodzieży piękna 

krajobrazu Pogórza 

Wiśnickiego. 

https://www.ekorekta24.pl/w-cudzyslowie-czy-w-cudzyslowiu/
https://www.ekorekta24.pl/w-cudzyslowie-czy-w-cudzyslowiu/
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prac  z okazji 

Światowego Dnia Wody.  

6. Przygotowanie lapbooków- klasa 

7 

B. Legutko XI 2020r. Uczniowie wykonują 

prezentacje na swój 

temat w formie lapbooka. 

Zdjęcia wykonanych 

prac. 

Utrwalenie słownictwa. 

Umiejętność 

autoprezentacji. 

7. Dzień drzewa - wykonanie prac 

plastycznych. 

Przeczytanie w klasach I- III 

książki „Drzewo do samego 

nieba” 

M. Gawlik  XI 2020r. Wspólne czytanie 

lektury. 

Konkurs plastyczny.  

Wycieczka do lasu. 

Dokumentacja 

fotograficzna. 

Artykuł na stronę 

internetową szkoły. 

Uświadomienie uczniom  

jak ważne są drzewa dla 

świata, życia ludzi                         

i zwierząt. 

Szanowanie papieru. 

8. Domek dla pożytecznych 

owadów –warsztaty. 

A. Linca XI - XII 

2020r 

Wykonanie budowli                      

z naturalnych 

materiałów. 

Przeprowadzenie 

warsztatów dla uczniów. 

Fotorelacja                           

z przygotowań, 

warsztatów oraz  

lokalizacji domków            

w odpowiednich 

miejscach. 

 Informacja na stronie  

szkoły.   Nagrody dla 

uczniów. 

Budowanie świadomości 

ekologicznej u uczniów. 

Kształtowanie  

proekologicznych postaw. 

Wzmacnianie więzi ze 

środowiskiem 

przyrodniczym. 

 Zachęcanie do obserwacji 

przyrody w różnych 

porach roku. Budowanie 

poczucia 
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odpowiedzialności                        

i szacunku dla wszystkich 

organizmów żywych. 

Uświadomienie ich roli         

w przyrodzie. 

9. Plakat grupy projektowej. B. Legutko 

 

XI, XII 

2020r.   

Przygotowanie plakatu 

prezentującego grupę 

projektową w aplikacji 

Genially. 

Plakat interaktywny 

zamieszczony na 

międzynarodowej 

stronie projektu. 

Kształtowanie 

umiejętności współpracy 

w grupie.  

 

10. Film o szkole. B. Hawryłko 

M. Gawlik 

B. Hebda 

B. Legutko 

 

XI,XII 

2020r.  

Prezentacja szkoły. 

Nagranie krótkich  

filmów. Przygotowanie 

materiałów zdjęciowych. 

Przygotowanie                  

i tłumaczenie tekstów. 

Opracowanie animacji. 

 

Animacja. 

Artykuł na stronę 

internetową szkoły. 

Film umieszczony na 

YT. 

Upowszechnienie 

informacji z życia 

poszczególnych klas 

naszej szkoły. 

Inspirowanie młodzieży do 

działań twórczych.     

Rozwijanie umiejętności              

z zakresu technologii 

informacyjnej. 

Umocnienie więzi 

koleżeńskich poprzez 
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wspólne działanie                        

i wymianę doświadczeń. 

Umiejętność współpracy           

w grupie. 

11. Film prezentujący Polskę. M. Gawlik 

B. Hawryłko 

B. Hebda 

B. Legutko 

 

XI,XII 

2020r.   

Wybór, przygotowanie,  

obróbka zdjęć. 

Wykonanie animacji 

promującej kraj, region i 

miejscowość. 

Nagranie podkładu 

muzycznego. 

Animacja. 

Artykuł na stronę 

internetową szkoły. 

Film umieszczony na 

YT. 

Zaprezentowanie  

dziedzictwa kulturowego              

i odkrywanie różnych 

zakątków Polski. 

Pobudzanie aktywności 

twórczej uczniów 

w dziedzinie fotografii, 

filmu i muzyki. 

Uwrażliwienie na piękno 

przyrody ojczystej, 

wdrażanie do 

przestrzegania zasad 

ochrony i umiejętnego 

korzystania z jej dóbr. 

Promocja Polski wśród 

młodych ludzi z Europy. 
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Kształtowanie poczucia 

przynależności. 

 

12. Szkolny konkurs plastyczny 

„Znaczenie wody w życiu 

człowieka”  

 

P. Strzesak 

M. Wawryka 

 I  2021r.  

 

Opracowanie regulaminu 

konkursu. Prezentacja  

prac plastycznych. 

Sprawozdanie z 

przebiegu konkursu. 

Nagrody i dyplomy. 

Zdjęcia 

Podkreślenie znaczenia                 

i roli wody w życiu 

człowieka. 

13. Obchody  Dnia Ligi Ochrony 

Przyrody i Dnia bez opakowań 

foliowych. 

  

M. Gawlik 

SU 

styczeń 

2021r.  

Zbiórka  karmy dla 

zwierząt. Dostarczenie 

jej do schroniska. 

Dokarmianie ptaków. 

 Własnoręczne 

wykonanie  

ekologicznych toreb na 

zakupy – konkurs na 

najciekawszą torbę 

ekologiczną. 

Konkurs plastyczny w 

klasach I – VI „Świat bez 

plastiku.” 

Zdjęcia z 

przeprowadzonych 

akcji. 

Artykuły na stronę 

internetową szkoły. 

Dyplomy i nagrody. 

Kształtowanie wrażliwości 

człowieka, a szczególnie 

młodzieży na bogactwo                  

i piękno przyrody. 

Uwrażliwianie na potrzeby  

bezdomnych zwierząt. 

Upowszechnianie wiedzy 

o przyrodzie i jej ochronie 

oraz kształtowanie kultury 

i etyki ekologicznej 

https://www.ekorekta24.pl/w-cudzyslowie-czy-w-cudzyslowiu/
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14. Konkurencje sprawnościowe  

(m. in łowienie ryb, wieszanie 

prania, picie wody przez słomkę 

na czas, rozpoznawanie smaku 

soku z zamkniętymi oczami).  

P. Strzesak 

M. Wawryka 

luty 2021r. 

 

Przygotowanie                             

i przeprowadzenie  

konkurencji 

sprawnościowych                      

z  wykorzystaniem wody. 

Artykuł. Fotorelacja.               Rozwijanie poczucia troski 

o środowisko 

przyrodnicze. 

15. Konkurs wiedzy o wodzie. B.Hebda 

A.Nowak 

marzec 

2021r 

Przygotowanie zestawów 

pytań konkursowych dla 

uczniów klas VI-VIII. 

Przeprowadzenie 

konkursu, wyłonienie 

laureatów. Wręczenie 

dyplomów. 

 Sprawozdanie z 

przebiegu konkursu. 

Zdjęcia. Dyplomy. 

Nagrody. 

Zapoznanie uczniów              

z rolą wody w przyrodzie        

i życiu człowieka. 

Zwrócenie uwagi na 

zmniejszające się zasoby 

wody słodkiej. 

16. Przedstawienie pt. „Woda” A.Nowak 

P. Strzesak 

M. Wawryka 

marzec 

2021r 

Opracowanie scenariusza 

inscenizacji, scenografia 

sali. 

Zdjęcia. 

Pisemna informacja   

z realizacji zadania. 

Zdjęcia. 

Kształtowanie postaw 

proekologicznych. 

17. Plakaty na temat oszczędzania 

wody. 

 

A. Korczyńska 

B. Legutko 

luty/marzec 

2021r 

Wykonanie plakatów w 

języku angielskim                      

i niemieckim na temat 

oszczędzania wody . 

 

Zdjęcia, plakaty. 

Informacja na stronie 

internetowej szkoły. 

Poszerzenie zasobu 

słownictwa czynnego                       

i biernego w języku 

angielskim  niemieckim. 

Uwrażliwienie dzieci na 

https://www.ekorekta24.pl/w-cudzyslowie-czy-w-cudzyslowiu/
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konieczność oszczędzania 

wody. 

18. Szkolny konkurs recytatorski pt. 

„ Przyroda w poezji” 

 

K. Konar 

M. Wawryka 

 

marzec 

2021r. 

Ogłoszenie konkursu                  

i jego przeprowadzenie 

 Sprawozdanie z 

przebiegu konkursu. 

Nagrody i dyplomy. 

Uwrażliwienie na piękno 

przyrody. 

19. Dzień Bociana białego -

obserwacje prowadzone przez 

uczniów.  

 

M. Kiełbasa 

J. Nowicka 

J. Sacha 

 

marzec-

czerwiec  

2021r.  

Przygotowanie kart 

obserwacji bociana 

białego w Biesiadkach                

i w  Żerkowie.  

 

Informacja na stronie  

internetowej szkoły. 

Zdjęcia, filmy. 

Uaktywnienie młodych 

ludzi poprzez obserwację 

przyrody i podejmowanie 

działań dla jej ochrony. 

Poszerzanie wiedzy 

uczniów poprzez 

zdobywanie konkretnych 

wiadomości. 

20. Dzień Bociana białego  

konkurs plastyczny- plakat, 

rzeźba. 

   

 

M. Kiełbasa 

J. Nowicka 

J. Sacha 

marzec -

czerwiec 

2021r. 

Opracowanie regulaminu 

konkursu. Przygotowanie 

plakatu, przeprowadzenie 

konkursów. 

Opracowanie dyplomów 

oraz zorganizowanie 

wystawy prac  z okazji 

Dnia Bociana białego. 

Sprawozdanie z 

konkursu. . 

Dokumentacja 

fotograficzna. 

Wystawa prac. 

Zachęcanie uczniów do 

aktywności twórczej. 

Uwrażliwienie na piękno 

przyrody ojczystej. 
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21. Hotele dla owadów zapylających 

(broszurki wielojęzykowe).  

 

B. Hawryłko 

B. Hebda 

A. Korczyńska 

P. Strzesak 

 

 

kwiecień/m

aj 2021r. 

Przygotowanie projektu 

hotelu, zgromadzenie 

niezbędnych materiałów, 

przygotowanie terenu                  

i wykonanie domków dla 

owadów. 

Opracowanie broszurki 

informacyjnej na temat 

owadów zapylających. 

Tłumaczenie na język 

obcy. 

Prace plastyczne 

projektu, broszurka 

informacyjna oraz 

dokumentacja 

zdjęciowa. 

Poszerzenie wiedzy na 

temat pożyteczności 

owadów zapylających. 

Uświadomienie dzieciom 

zagrożenia wyginięcia 

tych owadów. 

22. Dzień Ziemi - sadzenie drzew i 

krzewów wokół szkoły. 

M. Gawlik 

SU 

kwiecień 

2021r. 

 

 Posadzenie drzew                     

i krzewów wokół szkoły. 

Wykonanie gazetki 

tematycznej. 

 

Zdjęcia, artykuł na 

stronę internetową 

szkoły 

 

Podejmowanie działań 

zmierzających do 

ograniczenia ujemnych 

skutków naruszania 

środowiska 

przyrodniczego. 

Tworzenie terenów 

zielonych wokół szkoły. 
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23. Wizyta w wybranym parku 

narodowym na terenie 

województwa małopolskiego. 

A. Linca  maj-

czerwiec 

2021 

(grupa 

uczniów                 

z kl. 4-8) 

Zorganizowanie  

wycieczki dla młodzieży 

klas 6-8 do Ojcowskiego 

Parku Narodowego. 

Obserwacja rzeźby 

krasowej  

powierzchniowej – 

Dolina Prądnika w 

Ojcowie, Maczuga 

Herkulesa w Pieskowej 

Skale i podziemnej – 

Jaskinia Nietoperzowa. 

Wizyta w Muzeum 

Przyrodniczym OPN, 

zamku w Pieskowej 

Skale.  

Fotorelacja i 

sprawozdanie z 

wycieczki 

umieszczone na 

stronie internetowej 

szkoły. 

Doskonalenie postawy 

wobec przyrody                          

i środowiska. 

Zapoznanie z formami 

ochrony przyrody na 

podstawie wizyty w OPN.  

Wzrost poziomu wiedzy             

o Ojcowskim Parku 

Narodowym, rzeźbie 

krasowej powierzchniowej 

i podziemnej, 

skamieniałościach z ery 

mezozoicznej, 

wykorzystaniu lokalnego 

surowca skalnego w 

budownictwie regionu, 

konieczności ochrony 

przyrody, wyjątkowości 

przyrodniczej Wyżyny 

Krakowsko-

Częstochowskiej. 
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Kształtowanie  aktywnej 

formy spędzania czasu 

wolnego – zapoznanie                   

z ofertą Dolinek 

Podkrakowskich. 

 


