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           Powszechne jest przekonanie, że dzieci w wieku 7-9 lat “bawią” się w 
ekologię i nie mogą być partnerami dorosłych w walce o zdrowe środowisko, 
ponieważ są zbyt małe. Mamy nadzieję, że w trakcie realizacji tej innowacji 
okaże się, że dzieci na równi z dorosłymi dbają o środowisko, a przez swoją 
działalność wpływają na świadomość rówieśników, rodziców, mieszkańców  
miasta. Dlatego też główny nacisk w tej innowacji kładzie się przede 
wszystkim na konkretne działania dzieci w środowisku i dla środowiska. 
Skupia się on na przedstawieniu sposobów realizacji poszczególnych 
zagadnień czyli dochodzenia do określonych celów. Innowacja realizowana 
jest w ramach zajęć zintegrowanych oraz na zajęciach pozalekcyjnych. 
      Zajęcia odbywają się w dwóch klasach równoległych. Program 
innowacyjny „ Z EKOLOGIĄ ZA PAN  BRAT” przewiduje dla każdej grupy po 
jednym kilkugodzinnym  spotkaniu  w miesiącu. Układ tego materiału jest 
koncentryczno – spiralny, tzn. jest powtarzany, utrwalany i rozszerzany. 
Wprowadzone zagadnienia są stopniowo wzbogacane nowymi treściami.  
A ćwiczenia praktyczne odbywają się w coraz to szerszym zakresie. 
Utrwalanie poznanych zagadnień nie jest wielokrotnym powtarzaniem, lecz 
ćwiczeniem stanowiącym podstawę do nabywania nowych umiejętności i 
sprawnego przekształcania ich w nawyk. 
 

Cel innowacji: 

Cele główne: 
- Upowszechnianie wśród uczniów zagadnień ekologicznych. 
- Skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką 
ekologiczną. 
Cele szczegółowe: 
- rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, 
- wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, 
- rozwijanie ekologicznego życia we własnym domu, 
- wpajanie silnego związku ze środowiskiem, 
- uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie 
dewastacji środowiska, 



- rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na 
problemy ekologiczne, 
- zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku,  
- wzbudzenie nowych zainteresowań i aktywności własnej, 
- umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 
- poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, 

regionu,  
- umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z 

różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki) oraz umiejętne 
wykorzystywanie ich, 

  - nauka wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i    
przewidywania skutków określonej działalności człowieka, 

- uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i 
nasze spokojne życie, 

- tworzenie sytuacji umożliwiających integrację i współdziałanie dzieci z 
ludźmi dorosłymi. 

 
 Klasy, w których  prowadzona jest innowacja: 

 
Klasa IIa i IIb – rok szkolny 2013/2014 
Klasa IIIa i IIIb – rok szkolny2014/2015 
 
 
 
 
 
 


