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Innowacja pedagogiczna pn.„ „ Wędrując leśnymi ścieżkami” 

edukacja przyrodniczo-leśna  dla uczniów klasy czwartej 

realizowana w roku szkolnym 2015/2016 w szkole podstawowej -

kontynuacja 

 
Cel innowacji: 

Cele główne: 

 Aktywna edukacja dzieci podnosząca wiedzę na temat środowiska leśnego. 

 Kształtowanie wśród dzieci postawy przyjaciela lasu rozumiejącego jego 

prawa i funkcje. 

Cele szczegółowe: 

 Kształtowanie umiejętności ukierunkowanej obserwacji terenowej oraz 

umiejętności posługiwania się prostymi przyrządami pomiarowymi.  

 Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad właściwego zachowania się w 

terenie.  

 Kształtowanie wartości etycznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.  

 Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów.  

 Rozbudzanie ciekawości i aktywność uczniów.  

 Wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym.  

 Uświadomienie współzależności miedzy człowiekiem, społeczeństwem a 

środowiskiem naturalnym.  

 Nawiązanie kontaktu z przyrodą, z żywymi roślinami i zwierzętami w ich 

środowisku.  

 Poznanie warunków życia i potrzeb organizmów, zrozumienie istoty i znaczenia 

równowagi biocenotycznej oraz katastrofalnych skutków jej zakłócenia.  

 Pogłębienie emocjonalnych więzi ucznia z przyrodą.  

 Opanowanie podstaw wiedzy o elementach środowiska i zasadach jego 

funkcjonowania. 

 

         Opis innowacji: 

     Innowacja pedagogiczna „ Wędrując leśnymi ścieżkami” realizowana będzie w 

klasie IV Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Łęknicy przez okres jednego 

roku szkolnego. 
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     Głównym celem działań innowacyjnych będzie aktywna edukacja dzieci 

podnosząca wiedzę na temat środowiska leśnego, kształtowanie wśród dzieci 

postawy przyjaciela lasu rozumiejącego jego prawa i funkcje. 

      Innowacja ta poprzez edukację i wychowanie młodych ludzi ma na celu 

zdobycie merytorycznej wiedzy, kształtowanie postaw i umiejętności rozumienia 

znaczenia ochrony lasów jako dobra ogólnoświatowego. 

       Podstawowe założenie metodyczne niniejszej innowacji podporządkowane jest 

wszechstronnemu kształceniu, w którym występuje: odkrywanie, przeżywanie, 

działanie i przyswajanie wiedzy. Podejmowane w ramach innowacji pedagogicznej, 

praktyczne działania połączone będą z bezpośrednią obserwacją elementów lasu i 

tego ekosystemu jako całości.  

     Zajęcia edukacji przyrodniczej będą realizowane w sali, w szkole, a większość 

z nich będzie realizowana w terenie. Zajęcia terenowe sprawią, że poznawanie lasu 

stanie się bardziej atrakcyjne i skuteczne. Zajęcia te umożliwią uczniom 

bezpośrednie zetknięcie się ze środowiskiem leśnym, rzeźbą terenu, zjawiskami 

atmosferycznymi, z fauną i florą lasu.  

      Zajęcia poza szkołą wpłyną na kształtowanie zmysłów obserwacji 

przyrodniczej, spostrzegawczości i wyobraźni. Uczniowie uczyć się będą 

praktycznych umiejętności, jak np. posługiwanie się mapą, kompasem ( orientacja w 

terenie), dokonywania pomiarów, rozpoznawania roślin i zwierząt czy form terenu 

oraz oceniania rozmiaru zmian zachodzących w środowisku leśnym pod wpływem 

działalności człowieka. Uczniowie  podczas zajęć edukacyjnych zdobywać będą 

umiejętności posługiwania się różnymi pomocami dydaktycznymi ( mapy, atlasy roślin 

i zwierząt, przewodniki, kompasy i in.) 

       Miejscem zajęć terenowych będzie teren Parku Mużakowskiego w Łęknicy 

oraz teren Parku Krajobrazowego „ Łuk Mużakowa”. Zdobywanie wiedzy oraz 

kształtowanie umiejętności praktycznych będzie się odbywać również za 

pośrednictwem dostępnej literatury przedmiotowej, pomocy naukowych oraz filmów 

popularno- naukowych. 

        W innowacji pedagogicznej oparłam się na programie nauczania przyrody w 

klasach 4–6 szkoły podstawowej pod tytułem: Tajemnice przyrody, wydawnictwo 

Nowa Era.  
      Program ten kładzie szczególny nacisk na wiadomości i umiejętności ucznia 

związane z jego najbliższym otoczeniem, a także na wzajemne relacje między 

człowiekiem i środowiskiem.  
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      Podkreśla duże znaczenie prezentowania treści w sposób przyjazny i 

dostosowany do możliwości percepcyjnych przeciętnego ucznia w wieku 10–12 lat, a 

także unikania nadmiaru informacji typu encyklopedycznego. Uwzględnia 

ukształtowane umiejętności i wiadomości nabyte przez uczniów w pierwszych latach 

edukacji w szkole podstawowej i na nich dobudowuje nowe.  
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