
Lp. Główne zadania Działania Terminy 
realizacji 

Informacja o wykonaniu 

1.  Zapoznanie 
uczniów podczas 
lekcji przyrody z 
zagadnieniami 
związanymi z 
programem 
nauczania 

przyrody „Nowa 
Era”- Dział 
programu -
„Zagrożenia 
środowiska 

przyrodniczego i 
jego ochrona”. 

(lekcje przyrody) 

1. 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. 

29.03. 

19.04. 

Cykl lekcji przyrody kl. 4 z 
wykorzystaniem filmów 
edukacyjnych na temat 
różnych form ochrony 
przyrody w najbliższej 

okolicy i w kraju. Prelekcje 
multimedialne dla uczniów 

dotyczące ochrony 
przyrody. 

 „EKO-KLASA” - Quiz 
 

14.04.  Sprawdzian wiadomości 
z działu -„Zagrożenia 

środowiska 
przyrodniczego i jego 

ochrona”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

Tworzymy 
materiały 
edukacyjne na 
temat ochrony 
przyrody; 

(zajęcia koła 
informatycznego) 

1. Wykonanie plakatów o 
tematyce ekologicznej w 
edytorze graficznym -
„Ziemia – nasza 
planeta”. 

06.04.-
19.04. 

 Prace wykonane w 
edytorze graficznym - 
Paint, Gimp.  
1. Wybór formy 

wykonania pracy 
plastycznej; 

2. Wybór techniki 
wykonania; 

3. Wykonanie 
emblematu i 
plakatu/mapy; 

 
2. Wykonanie łamigłówek, 

rymowanek, rebusów, 
krzyżówek na temat 
ochrony przyrody. 

 
3. Opracowanie w 

programie graficznym 
mapy Polski - „ Śladami 
Polskich Parków 
Narodowych” 

15.05. 

 

kwiecień  

 Wykorzystanie pakietu 
Office. 

 
 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. 



3.  Spotkania z 
przyrodą - 

ilustrowany 
przewodnik po 
świecie roślin i 

zwierząt. 

(realizacja zadań 
w domu) 

1. Wyszukiwanie 
informacji z różnych 
źródeł na temat roślin i 
zwierząt objętych 
ochroną. 

2. Tworzymy ilustrowane 
dokumenty tekstowe w 
edytorze tekstowym. 

4.05. - 
15.05. 

 Gromadzenie informacji 
tekstowych i plików 

graficznych w 
odpowiednich 

folderach. 
  

3. Tworzymy prezentacje 
multimedialne o 
parkach narodowych w 
Polsce. 

maj • 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. 

4.  Jak możesz pomóc 
ratować NASZĄ 

PLANETĘ? 

(realizacja zadań 
w domu) 

1. Wykonanie poradnika 
młodego ekologa. 

maj  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. 

 


