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Program zajęć wyrównawczych 

z modułu ekologia 

w kontekście nauk przyrodniczych 

 

 
Niniejszy program  stanowić będzie podstawę dydaktyczną do prowadzenia 

zajęć wyrównawczych z modułu ekologia w placówkach szkolnych objętych 

projektem pn. „Szkoła w centrum uwagi” współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
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Wstęp 

Program bloku ekologii w kontekście nauk przyrodniczych przygotowuje uczniów 

z trudnościami dydaktycznymi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych, a przeznaczony jest do realizacji w czasie trzech lat na zajęciach 

pozalekcyjnych w gimnazjach Dzielnicy Ursus. 

Został on opracowany w trosce o uczniów z trudnościami dydaktycznymi 

wymagających wsparcia. Są to uczniowie, którzy nie radzą sobie na lekcjach nauk 

przyrodniczych. Mają problemy z prawidłową nauką czytania ze zrozumieniem, słabo 

wypowiadają się. Uczniowie ci wymagają szczególnej uwagi i pomocy ze strony nauczyciela 

na drodze do zdobywania umiejętności i wiadomości niezbędnych do możliwie najlepszego 

zdania egzaminu gimnazjalnego. 

Możliwość pracy z uczniami w małych grupach daje nauczycielowi sposobność 

pełniejszego indywidualnego dotarcia do nich i pomoc w pokonywaniu trudności. Uczniom 

zaś daje możliwość przezwyciężenia skutków niepowodzeń w nauce, braku równowagi 

emocjonalnej i słabej motywacji do nauki, a także przekonania się o własnej wartości. Bardzo 

istotna będzie też samodzielna i systematyczna praca ucznia  w domu, do której będą 

zachęcani. 

Dobrze przygotowany do egzaminu uczeń wierzy we własne możliwości, myśli 

pozytywnie, co ułatwia mu samodzielne rozwiązywanie problemów i zadań w oparciu 

o zdobyte umiejętności i wiadomości. 

Charakterystyka programu 

Program ekologiczny w kontekście nauk przyrodniczych dotyczy uczniów gimnazjum. 

Treści w nim zawarte mogą być realizowane w dowolnej kolejności i  modyfikowane przez 

nauczycieli, którzy mogą wnosić własne pomysły i uwzględniać specyfikę swojego 

środowiska lokalnego oraz potrzeby i możliwości uczniów. 

Cykl edukacji ekologicznej podzielony został na bloki składające się z 4 zajęć 

lekcyjnych i fakultatywnie wycieczki podsumowującej blok tematyczny. zawiera 

materiały pomocnicze dla nauczyciela, takich jak: zestaw przykładowych pytań wywiadu 

i propozycje wycieczek ekologicznych. Powinny one wyzwolić w nauczycielach gejzery 

pomysłów. Na zajęcia można zapraszać ludzi profesjonalnie zajmujących się ochroną 
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przyrody. Ciekawą formą realizacji programu mogą być warsztaty ekologiczne, na których 

uczniowie przygotują ulotki nawołujące do segregacji śmieci, wspólnie z instruktorem 

doskonalą się w udzielaniu pierwszej pomocy, planują trasy wycieczek itp. Można 

przygotować konferencję ekologiczną dla uczniów innego gimnazjum, konkurs lub happening 

czy piknik dla mieszkańców Osiedla. Geografowie mogą pokusić się na założenie 

przyszkolnego lapidarium, czyli kolekcji skał. 

Program bloku ekologicznego w kontekście nauk przyrodniczych został opracowany 

w oparciu o: 

- Podstawę Programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego 

(rozporządzenie MENiS z dn. 23 grudnia 2008 r.) 

- standardy wymagań egzaminacyjnych, 

- program nauczania biologii, 

- podręcznik z serii „Puls życia 3”, 

- obserwację uczniów i doświadczenia w pracy z młodzieżą gimnazjalną. 

Nauczyciel wiedząc, czego potrzebują jego uczniowie, przygotuje dla nich zadania, 

dostosuje kolejność utrwalanych treści i tempo pracy do ich możliwości, zainteresowań 

i potrzeb. 

 Cele programu i standardy wymagań egzaminacyjnych 

Nadrzędnym celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształcenie postaw 

uczniów zgodnych z etyką ekologiczną  oraz zainteresowanie naukami przyrodniczymi przez: 

• rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, 

• wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, 

• 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, 

• naukę ekologicznego życia we własnym domu, 

• umiejętność wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł oraz 

umiejętne wykorzystanie ich, 
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• naukę wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia 

i przewidywania skutków określonej działalności człowieka, 

• uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych, 

• troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. 

 Cele edukacyjne 

• wyrównywanie braków edukacyjnych młodzieży z terenu dzielnicy Ursus 

• rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy 

• rozwijanie umiejętności kluczowych oraz standardowych 

• tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez uczestnictwo w różnych 

formach edukacji 

• zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez 

różnorodności i wzrost liczby zajęć edukacyjnych. 

• rozwijać umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

• kształcić umiejętności samodzielnego myślenia, 

• uczyć uczenia się, 

• posługiwać się zdobytą wiedzą w zdobywaniu nowej, 

• wyrównywać szansę uczniów z różnych środowisk, 

• skutecznie przygotowywać do egzaminu gimnazjalnego. 

 

Bloki tematyczne 

I. Postęp techniki a degradacja środowiska 
 Moduły: 

−−−− Krajobraz kulturowy i jego elementy 
−−−− Negatywny wpływ człowieka na środowisko lokalne 
−−−− Środki transportu a środowisko 
−−−− Produkcja przemysłowa i jej skutki dla środowiska 
 

Fakultatywnie:  wycieczka do  Muzeum Zakładów Ursus (Zakładowe Muzeum Ciągników, 
ul. Traktorzystów 109, pawilon 270) lub do Muzeum Starych Samochodów w Otrębusach. 
 

II.  Globalne ocieplenie- niepokojące zjawisko na Ziemi  
 Moduły: 

−−−− Globalne zmiany klimatu-jak to działa?  
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−−−− Wpływ ocieplenia klimatu na ekosystemy naszej planety.  
−−−− Wpływ człowieka na środowisko, co możemy zrobić dla ratowania planety?  
−−−− Pomagając zwierzętom chronisz klimat  

 
Fakultatywnie: Wycieczka do PKiN na wystawę „Ekosystemy polarne” lub lekcja 
w Muzeum Techniki. 
 

III.  Powietrze, którym oddychamy 
 Moduły: 

−−−− Źródła emisji gazów. (przemysł, paleniska domowe, transport)  
−−−− Co zrobić, aby zmniejszyć emisję CO2 
−−−− Mapy porostowe  
−−−− Kwaśne deszcze i dziura ozonowa  
 

Fakultatywnie: Wycieczka do najbliższego parku miejskiego, Łazienek Królewskich, 
Ogrodu Saskiego. Obserwacja porostów jako bioindykatorów. 
 

IV.  Różnorodność gatunkowa roślin 
 Moduły: 

−−−− Bioróżnorodność gatunków roślin jako wskaźnik stanu środowiska 
−−−− Rośliny użytkowe i egzotyczne  
−−−− Pospolite drzewa.  
−−−− Ekosystemy wodne 
 

Fakultatywnie: Wycieczka do Ogrodu Botanicznego UW – Aleje Ujazdowskie lub Powsina. 
 

V. Różnorodność gatunkowa zwierząt  
 Moduły:  

−−−− Przystosowanie zwierząt do życia w środowisku naturalnym. 
−−−− Przegląd bezkręgowców  
−−−− Charakterystyczne cechy i przegląd kręgowców  
−−−− Ptaki krajowe i egzotyczne   

 
Fakultatywnie: Wycieczka do ZOO. 
 

VI.  Odpady były zawsze  
 Moduły: 

−−−− Przepych i nieczystości w Grecji i starożytnym Rzymie 
−−−− Śmieci  naszych dziadków  
−−−− Niebezpieczeństwa na składowiskach śmieci. 
−−−− Jak zmniejszyć góry odpadów? 
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Fakultatywnie: Wycieczka do Segregatorowni Remondis lub Kompostowni  "Radiowo".  
 

VII.  Zakupy z głową  
 Moduły: 

−−−− Opakowania biodegradowalne  
−−−− Jak rozpoznać produkt ekologiczny? Ekoznaki  
−−−− Zakupy a stan środowiska prezentacja   
−−−− Zasady sprawiedliwego handlu- dobre zakupy 
 

Fakultatywnie: Wycieczka do Instytutu opakowań ul. Konstancińska 11  
 

VIII.  Formy ochrony przyrody 
 Moduły: 

−−−− Parki Narodowe w Polsce (rozmieszczenie na mapie, logo parków) 
−−−− Miejsca ścisłej ochrony-rezerwaty w Kampinoskim PN  
−−−− Ochrona gatunkowa roślin w Polsce 
−−−− Ochrona gatunkowa zwierząt 
 

Fakultatywnie: Wycieczka do muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie  
lub Granicy. 
 

IX.  Miejsca ochrony ścisłej w Warszawie. 
 Moduły: 

−−−− Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, 
−−−− Pomniki przyrody w Gołąbkach ul. Przemysława 7  
−−−− Pomniki przyrody w Ursusie  
−−−− Miejsca ścisłej ochrony (rezerwaty) w Warszawie 

 
Fakultatywnie: Wycieczka- pomniki przyrody w Ursusie, Ekotrasa w Gołąbkach lub do 
rezerwatów w Warszawie 
 

X. Od nasienia do drzewa  
 Moduły: 

−−−− Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych i liściastych. 
−−−− Sposoby rozmnażania drzew i krzewów. 
−−−− Popularne rośliny balkonowe, rabatowe i doniczkowe 
−−−− Bioróżnorodność roślin w okolicy. 

 
Fakultatywnie: Wycieczka do Stacji Hodowli Roślin Bronisze lub prywatnej plantacji drzew 
ozdobnych. 
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XI.  Rola zieleni w mieście 
  Moduły: 

−−−− Ekosystem miejskie  
−−−− Rodzaje zieleni w mieście i jej rola 
−−−− Parki miejskie w Ursusie  
−−−− Najstarsze parki stolicy 
 

Fakultatywnie: Wycieczka do Ogrodu Saskiego lub do Podkowy Leśnej. 
 

XII.  Zbieraj ąc makulaturę oszczędzamy drzewa 
 Moduły: 

−−−− Fabryki papieru pochłaniają lasy  
−−−− Znaczenie recyklingu w ochronie środowiska 
−−−− W jaki sposób możemy oszczędzać drzewa? 
−−−− Historia Królewskiej Fabryki Papieru w Jeziornie. 
 

Fakultatywnie:  Wycieczka do Muzeum papiernictwa w Konstancinie Jeziorna. 
 

XIII.  Wpływ sportu i rekreacji na zdrowie człowieka. 
 Moduły: 

−−−− Wysiłek fizyczny źródłem sprawności i prawidłowych czynności organizmu 
−−−− Dyscypliny sportowe, znani polscy sportowcy 
−−−− Miejsca do rekreacji w okolicy 
−−−− Wpływ materiału genetycznego i środowiska na kształtowanie cech 

 
Fakultatywnie:  Wycieczka do Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim lub do 
Palmir, gdzie znajduje się grób olimpijczyka J. Kusocińskiego, 
 

XIV.  Środki chemiczne w produkcji rolniczej 
 Moduły:   

−−−− Ekosystem pola, obieg pierwiastków biogennych 
−−−− Uprawy ekologiczne, agroturystyka 
−−−− Pestycydy, fungicydy i  herbicydy - co to takiego? 
−−−− Zagrożenia różnorodności biologicznej 
 

Fakultatywnie:  Wycieczka do gospodarstwa ogrodniczego w Jawczycach lub do punktu 
sprzedaży środków ochrony roślin. 
 

XV.  Świadoma konsumpcja 
 Moduły: 

−−−− Weź głowę na zakupy?    
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−−−− Znaczenie świadomej konsumpcji dla stanu środowiska 
−−−− Zakazane i podejrzane kody kreskowe na opakowaniach  
−−−− Oznakowania na jajkach, co to znaczy? 
 

Fakultatywnie:  Wycieczka do SANEPIDU lub do sklepu ze zdrową żywnością lub do Fermy 
drobiu w Duchnicach k/Ożarowa. 
 

XVI.  Odpady promieniotwórcze- wielki problem 
 Moduły: 

−−−− Maria Curie Skłodowska i jej odkrycia (Rok M.C. Skłodowskiej 
−−−− Zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie 
−−−− Istota promieniotwórczości 
−−−− Reaktor atomowy „Maria” w Świerku. 

 
Fakultatywnie:  Wycieczka do Instytutu Energii Atomowej w Świerku. 
 

XVII.  Woda największy skarb na Ziemi 
 Moduły: 

−−−− Źródła zanieczyszczeń wód 
−−−− Wpływ zanieczyszczeń na stan ekosystemów wodnych 
−−−− Ochrona źródeł wody, wody termalne. 
−−−− Metody oczyszczania ścieków. 

 
Fakultatywnie: Wycieczka do Warszawskich Filtrów lub do oczyszczalni Czajka. 
 

XVIII.  Dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną? 
 Moduły: 

−−−− Energia dawniej i dziś     
−−−− Przejadamy energię    
−−−− Odnawialne źródła energii  
−−−− Debata za i przeciw odnawialnym źródłom energii 

 
Fakultatywnie: Wycieczka do elektrociepłowni Siekierki lub Wola. 
 

XIX.  Zagrożenie gleb i ich ochrona 
 Moduły: 

−−−− Rola gleby w ekosystemie 
−−−− Rodzaje gleb w Polsce. 
−−−− Czynniki przyczyniające się do dewastacji gleby 
−−−− Metody rekultywacji gleby 
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Fakultatywnie: Wycieczka do Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursus lub Wydziału 
Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim. 
 

XX.  Wpływ  hałasu na zdrowie człowieka 
 Moduły: 

−−−− Budowa i higiena ucha 
−−−− Niebezpieczne decybele 
−−−− Debata- Jak zmniejszyć hałas w szkole? 
−−−− Sposoby wyciszania sprzętu i budynków 

 
Fakultatywnie: Wycieczka na lotnisko. 
 

XXI.  Ekorozwój, czyli zrównoważony rozwój 
 Moduły:  

−−−− Jaki ekoślad zostawia każdy z nas? 
−−−− Jak w naszej dzielnicy przestrzega się zasad zrównoważonego rozwoju? 
−−−− Podróż bez zbędnego bagażu 
−−−− Rozwój gospodarczy a dbałość o środowisko 

 
Fakultatywnie: Wycieczka do Urzędu Dzielnicy, rozmowy z ludźmi odpowiedzialnymi za 
infrastrukturę, urbanistykę i środowisko. 
 

XXII.  Ginące zwierzęta 
 Moduły: 

−−−− Przyczyny zagrożeń wyginięcia niektórych zwierząt na świecie 
−−−− Skutki zmniejszania się różnorodności biologicznej 
−−−− Zagrożone gatunki zwierząt w Polsce, czerwona księga  
−−−− Sposoby zachowania bioróżnorodności. 

 
Fakultatywnie:  Wycieczka do Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa (Łazienki Królewskie). 
 

XXIII.  Jem zdrowo i kolorowo 
 Moduły: 

−−−− Składniki pokarmowe zawarte w warzywach i owocach. 
−−−− Znaczenie różnych kolorów warzyw i owoców dla zdrowia 
−−−− Znaczenie warzyw i owoców dla urody 
−−−− Witaminy i ich rola w organizmie człowieka 

 
Fakultatywnie: Wycieczka na giełdę warzywno-owocową w Broniszach lub na bazar. 
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XXIV.  Odpowiedzialna opieka nad zwierzętami domowymi 
 Moduły: 

−−−− Rola zwierząt. Po co nam zwierzak w domu? 
−−−− Natura kota, psa (aktywność, zachowania łowieckie, odżywianie i higiena) 
−−−− Zasady dobrej opieki nad kotem 
−−−− Zasady dobrej opieki nad   psem. 

 
Fakultatywnie: Wycieczka do Schroniska na Paluchu lub w Milanówku. 
 
Możemy przeprowadzić ankietę wśród społeczeństwa naszej dzielnicy, którą 
wykorzystamy do badań mających ustalić, czy mieszkańcy żyją ekologicznie? 
 
ANKIETA 

Ankieta jest anonimowa. 

1. Czy Pan/Pani wie, co oznacza wyraz ekologia? 

a) tak      b) nie 

2. Czy segreguje Pan/Pani śmieci w swoim domu? 

a) tak      b) nie 

3.Co Pan/Pani robi z makulaturą? 

a) Do specjalnych pojemników wrzucam 

b) Dzieciom do szkoły daję  

c) Do skupu oddaję    

3. Co z bateriami robi Pan/Pani? 

a) Do zakładu fotograficznego oddaję  

b) Do pojemnika na śmieci wrzucam      

c) Syn, córka odnoszą do szkoły     

d) Do pojemników w pracy wrzucam      

4. Co robi Pan/P ani z puszkami, metalem? 

a) Nie posiadam metalu                        

b) Do punktu skupu oddaję                 

c) Do specjalnych pojemników   wrzucam        

d) Stałym zbieraczom oddaję              

5. Co robi Pan/Pani z ZSEE? 

A) na śmietnik wyrzucam                    

b) specjalnego miejsca na ul. Traktorzystów oddaję                 

c)  do punktu skupu oddaję 
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6. Czy kompostuje Pan/Pani odpadki organiczne? 

a) tak       b) nie        c) nie wiem, na czym to polega? 

7. Czy robiąc zakupy zwraca Pani/ Pan uwagę na oznakowania ekologiczne na 

produktach? 

 a) tak             b) nie 

8. Na co zwraca Pani/Pan uwagę przy zakupach artykułów spożywczych i chemicznych? 

a) na cenę      b) ładne opakowanie   c) na wielkość    d) czy są przyjazne dla środowiska. 

9. Czego używa Pani/Pan do noszenia zakupów? 

a) reklamówek    b) toreb z materiału      c) koszyków 

10. W jaki sposób udaje się Pani/Pan na niedzielną wycieczkę? 

a) samochodem   b) pieszo    c) rowerem   d) nie chodzę na takie wycieczki 

11. Czy pali Pani/Pan papierosy w obecności innych osób? 

a) tak     b) nie 

12. Czy uważa Pani/Pan, że prowadzi ekologiczny tryb życia we własnym domu? 

a) tak        b) nie          c) nie wiem co to znaczy 

 
Procedury osiągania celów 

1. Stosowanie odpowiednich i właściwych form pracy: 

• praca indywidualna 

• praca grupowa 

• praca w przestrzeni pozaszkolnej (wycieczki) 

2. Stosowanie różnorodnych metod: 

• burza mózgów (zbieranie różnych pomysłów) 

• dramy: wejście w rolę, żywy obraz, scenka improwizowana, tunel myśli, wywiad, 

stop-klatka 

• praca z tekstami literackimi i językowymi 

• krzyżówki tematyczne 

• dyskusja, debata  

• mapy mentalne i myślowe 

• proste doświadczenia i eksperymenty 
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 Ewaluacja 
Ewaluacja osiągnięć uczniów powinna wspomagać proces dydaktyczny. Odbywać się 

będzie poprzez obserwację zaangażowania  młodzieży  podczas zajęć metodami aktywującymi. 

Ewaluacja powinna być dokonywana na każdych zajęciach i wycieczkach, kiedy to nauczyciel  

ocenia pracę ucznia, jego zaangażowanie, odpowiedzialne zachowanie oraz komunikowanie się 

z innymi członkami zajęć. Ewaluacją będzie udział w guizach, akcjach oraz piknikach 

ekologicznych. 

Ocenie  jedynie pozytywnej podlegać będą następujące elementy pracy ucznia: 

• wypowiedzi ustne w czasie zajęć, 

• wykazywanie postępów w osiąganiu wiedzy, 

• zaangażowanie podczas pracy w grupie 

• wykonanie określonego zadania wyznaczonego grupie, 

• dokonywanie oceny własnej pracy, 

• aktywność podczas zajęć, 

• postawa proekologiczna, 

• frekwencja na zajęciach, 

• wywiady i ankiety przygotowane przez ucznia. 

Po każdym roku pracy będzie dokonywana ewaluacja w postaci ankiety dla uczniów. 


