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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego (Bochnia) 

I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu 

Temat projektu Człowiek w obronie naturalnego krajobrazu - Parki Narodowe w Polsce. 

Zespół uczniowski Klasa 4a 

(podpisy uczniów) 

Nauczyciel opiekun 
Małgorzata 
Żychowska 

(podpis nauczyciela) 

Problem 

1. Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? 2. Jakie formy prawnej ochrony przyrody, stosowane są w 
naszym kraju. Które z tych form dają możliwość zachowania naturalnych krajobrazów dla następnych 
pokoleń? 

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji 

a) Główne cele 

„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/lub „Co chcemy osiągnąć?” 

Uwrażliwienie dzieci na piękno ziemi ojczystej oraz potrzebę ochrony 
środowiska naturalnego - dostrzeganie zagrożeń wynikających z 
nadmiernej eksploatacji środowiska, kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za obecny i przyszły jego stan. 

b) Planowanie etapów realizacji projektu 
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Główne zadania Działania 
Uczniowie 

odpowiedzialni 

Terminy 

realizacji 
Informacja o wykonaniu 

Zapoznanie uczniów 
podczas lekcji przyrody 

z zagadnieniami 
związanymi z 

programem nauczania 
przyrody „Nowa Era”-

Dział programu-
Zagrożenia środowiska 
przyrodniczego i jego 

ochrona. 

Tematy lekcji:  

 Walory środowiska 
przyrodniczego Polski 
i konieczność jego ochrony; 

 Dlaczego przyroda jest 
w niebezpieczeństwie?; 

 Co zagraża przyrodzie?; 

 Odpady są wszędzie – parę 
słów o śmieciach; 

 Jak ratować przyrodę?;  

 Parki narodowe i rezerwaty 
przyrody jako przykłady 
ochrony krajobrazu w Polsce. 

Uczniowie klasa 4a 
29.03.2011r.-
19.04.2011r. 

Cykl lekcji z wykorzystaniem filmów 
edukacyjnych na temat różnych form 
ochrony przyrody w najbliższej okolicy i w 
kraju. Prelekcje multimedialne dla uczniów 
dotyczące ochrony przyrody. 

 
I etap konkursu „EKO-KLASA” 

 
 

Uczniowie klasa 4a 14.04.2011r. 
Przygotowanie pytań konkursowych oraz 
zorganizowanie konkursu. 

Wykonanie plakatów o tematyce 
ekologicznej w edytorze 

graficznym -„Ziemia – nasza 
planeta”.. 

 

Uczniowie klasa 4a, 6b, 
6c - zespół Kamila. 

19.04.2011r. 

Prace wykonane w edytorze graficznym - 
Piant, Gimp. Wybór formy wykonania pracy 
plastycznej; Wybór techniki wykonania; 
Wykonanie emblematu i plakatu/mapy; 

Opracowanie w programie 
graficznym mapy Polski – 

 „ Śladami Polskich Parków 
Narodowych” 

Uczniowie klasa 6c - 
zespół Maxa. 

19.04.2011r. 

Zadanie to realizowane w edytorze 
graficznym – uczniowie rysują lub 
wykorzystują gotową mapę Polski 
zaznaczając na niej parki np. za pomocą logo 
danego parku lub odpowiedniego. napisu. 
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Wykonanie łamigłówek, 
rymowanek, rebusów, krzyżówek 

na temat ochrony przyrody. 

Uczniowie klasa 4a - 
zespół Julki. 

15.05.2011r. Wykorzystanie pakietu Office. 

Spotkania z przyrodą - 
ilustrowany 

przewodnik po świecie 
roślin i zwierząt 

Wyszukiwanie informacji z różnych 
źródeł na temat roślin i zwierząt 

objętych ochroną. Tworzymy 
ilustrowane dokumenty tekstowe 

w edytorze tekstowym. 

Płazy, ryby, gady 
chronione w Polsce - 

Weronika, Kinga, 
Magda, Owady 

chronione w Polsce -  
Aleksandra, Ilona, 

Izabela, Ssaki chronione 
w Polsce - Mikołaj, 

Oliwia, Bogdan, Julia, 

4.05.2011r. - 
15.05.2011r. 

Gromadzenie informacji tekstowych i plików 
graficznych w odpowiednich folderach. 

Tworzymy prezentacje 
multimedialne o parkach 

narodowych w Polsce. 
Uczniowie klasa 4a maj 20011 r. 

Wyszukiwanie informacji z różnych źródeł na 
temat parków narodowych. Zebranie 
informacji na temat zaproponowanego 
parku: symbol; położenie parku w Polsce; 
zapoznanie się z osobliwościami parków 
narodowych w zakresie świata roślin, 
zwierząt i cech krajobrazu. 

Jak możesz pomóc 
ratować NASZĄ 

PLANETĘ? 

Wykonanie poradnika młodego 
ekologa. 

Uczniowie klasa 4a- 
zespół Magdy, Angeliki. 

maj 2011 r. 

Zadanie polega na wykonaniu informatora 
wyjaśniającego sposoby ograniczania ilości 
śmieci w każdym gospodarstwie domowym. 
Uczniowie powinni przygotować zestaw 
prostych, praktycznych porad pomagających 
ograniczać ilość odpadów powstających na 
co dzień w każdym domu. Forma wykonania 
pracy jest dowolna. Powinny tu się równie 
znaleźć porady dotyczące zakupów i 
ograniczania ilości odpadów, oszczędzania 
wody i energii. Wykorzystanie pakietu 
Office. 
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III. Konsultacje z nauczycielem 

Terminy Temat Uczestnicy konsultacji Imię i nazwisko nauczyciela 

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

Termin prezentacji 10 czerwca 2011 r. o godz. 17.00 

Miejsce prezentacji Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni - Szkolny Festiwal Nauki 2.0. 

Forma prezentacji Prezentacja multimedialna, plakaty o tematyce ekologicznej. 

Udział członków zespołu 

Prezentacja projektu mojej grupy rozpoczęła się od recytacji wiersza „MALI STRAŻNICY 
PRZYRODY” J. Kasperkowiaka. Następnie Maksymilian T., Kasia B., Kasia M., Kinga G., Oliwia 
D., Patrycja B. krótko omówili zadania wykonywane podczas realizacji projektu w formie 
prezentacji multimedialnej, którą przygotowała Kasia Bocheńska z klasy 4a. Zaprezentowali 
poradnik dla uczniów na temat segregacji odpadów, kodeks młodego ekologa, stronę 
internetową z mapą interaktywną rozmieszczenia parków w Polsce– 
www.psp2bochnia.pl/4a/parki/parki.html, prezentacje - parki narodowe w Polsce. 
Przedstawili również zestawienie wyników zbiórki makulatury, która odbywa się w naszej 
szkole już od wielu lat. 

Odbiorcy 

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie biorący udział w programie oraz rodzice z uczniami klas 
pierwszych i oddziałów przedszkolnych rozpoczynających naukę w naszej szkole w roku 
szkolnym 2011/2012. 

 
 


