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Wstęp        

          Otaczająca nas przyroda potrzebuje „wsparcia” od nas ludzi,  

ponieważ zauważa się często działalność człowieka skierowaną 

przeciwko naturze, wbrew jej oczekiwaniom, chociaż ona milczy nie 

wołając o pomoc. Może takie postępowanie nie jest celowe z naszej 

strony, ale współczesny człowiek idąc w kierunku zysku, zdobywania 

bogactwa, podążając za szybkim rozwojem cywilizacji, nie zważa na 

to, co złego wokół czyni. Efektem działalności człowieka jest 

zdegradowane środowisko.  

Proponowany projekt ma na celu pokazać ludziom ich 

nieodpowiednie traktowanie przyrody i uświadomić, że właśnie 

przyroda jest podstawową jednostką dającą życie na Ziemi, więc nie 

warto jej niszczyć, choćby ze względu na własne dobro. Natomiast 

działania tego typu wśród uczniów mają wykształcić wśród nich 

poczucie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. 
 

    Cel ogólny:  

 wykształcenie wśród uczniów a przez nich i wśród społeczeństwa 

poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 

 

Cele szczegółowe: 

edukacyjne: 

 uświadomienie roli przyrody w życiu każdego organizmu, w tym także w 

życiu człowieka, 

 kształcenie odpowiedzialności za otaczającą przyrodę, 



 zwrócenie uwagi na  różnorodność i piękno otaczającego świata, 

 dostrzeganie związku między działalnością człowieka a stanem 

środowiska naturalnego, 

 uwrażliwienie na losy organizmów żywych, 

 rozwijanie potrzeby reagowania na problemy ekologiczne, 

 zachęcenie do aktywnej obecności we własnym środowisku, 

 zachęcenie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę 

środowiska, 

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

 poznanie stanu własnego środowiska, 

 doskonalenie współpracy w grupie, 

 doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł i 

dokonywania ich selekcji. 

 

praktyczne: 

 układa scenariusz scenki ekologicznej przygotowuje ją, 

 wykonuje stroje oraz dekorację do scenki, 

 wykonuje plakaty przedstawiające pozytywny i negatywny wpływ 

człowieka na przyrodę, 

 układa tekst piosenki ekologicznej, 

 wykonuje prezentację multimedialną  na temat pozytywnej działalności 

człowieka na środowisko, 

 przedstawia efekty swojej pracy na apelu. 

 


