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KARTA PRACY INNOWACYJNEJ 

1. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: 

     mgr Sławomira Marszałek 

2. Autor innowacji: 

mgr Sławomira Marszałek 

3. Wdrażający innowację: 

mgr Sławomira Marszałek 

4. Nazwa innowacji: 

    „ Wędrując leśnymi ścieżkami”- edukacja przyrodniczo-

leśna dla uczniów klasy czwartej 

5. Miejsce realizacji: 

Zespół Szkół Publicznych  Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwyw Łęknicy  

ul. Wojska Polskiego 19  

68 – 208 Łęknica 

województwo LUBUSKIE 

REGON 970570634    

tel/fax (68)3624144/(068)3624144 

   6.Kategoria innowacji: 

 kształceniowa 

 wychowawcza 

 opiekuńcza 

 terapeutyczno – zdrowotna 



ZESPÓŁ  SZKÓŁ  PUBLICZNYCH  W  ŁĘKNICY  

                                                                                           3 

 

 inna 

7.   Rodzaj innowacji 

 przedmiotowa 

 eksperymentalna 

 reforma oświatowa 

 inna 

   8.Rodzaje rozwiązań innowacji: 

 programowa 

 metodyczna 

 technologiczna 

 organizacyjna 

 inna 

9.Rodzaje zmian innowacji: 

 przekształcenia  

 poszerzenie 

 uzupełnienie 

 zastąpienia 

 eliminacja 

 dostosowanie 

 wzmocnienie 

 integracja 

 inne 

10.Rodzaje źródeł innowacji: 

 osobiste doświadczenie 

 adopcja 

 adaptacja 

 inne 
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    11.Typy autorstwa: 

 osobiste 

 zespołowe 

 zewnętrzne (indywidualne) 

 zewnętrzne (zespołowe) 

 zewnętrzne (formalno – instytucjonalne) 

 inne 

12.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.  
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 Pogłębienie emocjonalnych więzi ucznia z przyrodą.  
 Opanowanie podstaw wiedzy o elementach środowiska i 

zasadach jego funkcjonowania. 
 
13.Data rozpoczęcia i przewidywany czas trwania 
innowacji: 
 

       Innowacja pedagogiczna „ Wędrując leśnymi ścieżkami” 

realizowana będzie w okresie od 1września 2014r.do 30 

czerwca2015r. 

           14.Innowacja zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną 

w dniu 16 czerwca 2014r. 

           15.Realizacja: 

         Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klasy IV 

szkoły podstawowej i będzie realizowana w wymiarze 2 godzin 

miesięcznie w ciągu jednego roku szkolnego(2014/2015), w 

ramach zajęć z przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych. 

         16.Opis innowacji: 

     Innowacja pedagogiczna „ Wędrując leśnymi ścieżkami” 

realizowana będzie w klasie IV Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Łęknicy przez okres jednego roku szkolnego. 

     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. 

     Otaczający nas świat, w tym środowisko przyrodnicze, 

ulega nieustannym zmianom. Zmiany te, powodowane 

działalnością człowieka, w szybkim tempie pogarszają stan 

środowiska przyrodniczego. Zagrożone są także środowiska 

leśne, występujące tam organizmy oraz zależności między 

nimi. To jak będą wyglądały polskie lasy w przyszłości, zależy 

wyłącznie od nas. Zależy od tego, jakie idee przekażemy 
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naszym dzieciom, czy nauczymy ich zachwycać się lasem, 

zauważać jego piękno, korzyści materialne i kulturotwórcze.  

      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 „ 
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Łuk Mużakowa”. Całość działań zakończy się wycieczką do 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Jeziorach 

Wysokich 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.  
      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.  
        Edukacja przyrodniczo-leśna w ramach innowacji 

pedagogicznej obejmować będzie następującą problematykę: 

 Lasy w krajobrazie Polski. 
 Las środowiskiem życia roślin i zwierząt. 
 Jak zbudowane jest drzewo? 
 Budowa warstwowa lasu. 
 Dary lasu. 
 Obserwacja życia w lesie. 
 Dlaczego lasy giną i jak temu zapobiec? 
 Co radzi leśniczy. 
 Vademecum młodego przyjaciela lasu. 
 Wyznaczanie kierunków i orientowanie się w terenie z 

podawaniem kierunków głównych i pośrednich. 
 Posługiwanie się prostymi przyrządami pomiarowymi. 

 Omawianie znaczenia lasów . 

 Rozróżnianie lasów iglastych, liściastych, mieszanych . 

 Określanie powiązań między organizmami w lesie . 
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       17. Sposoby ewaluacji osiągnięć uczniów: 

 zachowania uczniów w sytuacjach typowych i 
prowokowanych, 

 wypowiedzi ustne, prace pisemne ( arkusze robocze, 
karty pracy, konkursy), 

 wykonywanie zielników, albumów, rysunków, makiet 
itp., 

 umiejętność planowania, 
 aktywność podczas zajęć, 
 podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 

lokalnego, 
 umiejętność poprawnego wnioskowania, 
 umiejętność współdziałania w zespole, 
 bieżąca obserwacja i notowanie przez nauczyciela 

spostrzeżeń, postępów ucznia. 
      Źródłem informacji o postępach uczniów będą też 

realizowane cyklicznie( co 2 miesiące) prezentacje wyników 

obserwacji, pokazy wytworów własnych działań w formie 

warsztatowej. 

       Realizacja innowacji będzie popularyzowana także w 

szkolnym radiowęźle, gazetce szkolnej, w Lokalnym 

Biuletynie Samorządowym Łęknicy i w prasie lokalnej. 

Podsumowaniem innowacji będzie wystawa uczniowskich 

wytworów ( albumy, zielniki, zdjęcia, rysunki, wyniki 

obserwacji i badań, makiety) eksponowana w szkole, ale także 

w bibliotece Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy. 

Rezultaty przedstawione zostaną na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej.   

18.Koszty innowacji i źródła finansowania: 

Innowacja nie wymaga przyznania szkole dodatkowych 

środków finansowych 
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