Program edukacji ekologicznej „Każdy dzień to dzień Ziemi”

OŚRODEK REWALIDACYJNO–WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ

Program edukacji ekologicznej „Każdy dzień to dzień Ziemi”
na lata 2021 - 2023

Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.
Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie.
Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie.
Wódz Seattle

Autorki programu:
Sylwia Szczygieł
Monika Nowacka
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Wstęp
W XXI wieku stajemy się coraz bardziej wrażliwi na potrzeby środowiska, zarówno
w sensie globalnym, jak i lokalnym. Wiąże się to z coraz wyraźniejszym dostrzeganiem
związków przyczynowo-skutkowych między działalnością człowieka na przestrzeni lat, którą
często można określić jako rabunkową, a radykalnymi zmianami zachodzącymi w naturze, jak
zmiany klimatyczne, niszczenie ekosystemów czy wymieranie gatunków roślin i zwierząt.
Wzrasta świadomość, iż człowiek nie jest bytem odrębnym, a częścią natury, zaledwie
"niteczką w pajęczynie życia", a co za tym idzie, wzrasta świadomość tego, stan środowiska
znajduje bezpośrednie przełożenie na życie ludzi.
Efektów oddziaływania człowieka na przyrodę nie można lekceważyć, a wręcz trzeba
im przeciwdziałać. Każdy na miarę swoich możliwości może mieć swój wkład w ratowanie
środowiska, dlatego kształtowanie postaw proekologicznych i umiłowania dla przyrody od
najmłodszych lat jest niezwykle ważne, gdyż nie bez szacunku dla Ziemi ludzie nie będą
w stanie żyć.

Założenia programowe
Niniejszy program przeznaczony jest do realizacji w grupach edukacyjnoterapeutycznych
i rewalidacyjno-wychowawczych w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów
i wychowanków.
Treści programu odpowiadają poszczególnym porom roku i będą realizowane od
września do czerwca, rozpoczynając od roku szkolnego 2021/2022 i kontynuując
w następnych latach. Podejmowane działania mogą być modyfikowane w trakcie procesu
edukacyjno-wychowawczego w zależności od potrzeb.
Cel główny:
Celem głównym programu ekologicznego „Każdy dzień to dzień Ziemi” jest
rozbudzanie u dzieci i młodzieży zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie

Strona 2 z 7

Program edukacji ekologicznej „Każdy dzień to dzień Ziemi”
i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska w tym kształtowanie postawy
proekologicznej.
Cele szczegółowe:
•

stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania
obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku;

•

dostrzeganie i poznawanie piękna otaczającej nas przyrody;

•

poznawanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka;

•

wyrabianie nawyków właściwego zachowywania się w różnych środowiskach
przyrodniczych;

•

przekazywanie dzieciom i młodzieży podstawowych wiadomości o ekosystemach;
obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku;

•

rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmiania ptaków;

•

kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt;

•

propagowanie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

Formy i metody realizacji:
•

zadania praktyczno-badawcze (sianie, sadzenie roślin w kąciku przyrody w sali,
ogrodzie);

•

wyjścia i wycieczki;

•

przekazy literackie: wiersze, opowiadania;

•

zabawy tematyczne, dydaktyczne, badawcze, eksperymenty;

•

zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej;

•

gry i zabawy dydaktyczne w terenie;

•

warsztaty plastyczne.
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Planowane działania

Działania i sposoby realizacji

Termin realizacji

Osoby współdziałające

Spacer po parku i po najbliższej okolicy -

Na bieżąco, przez cały Wszyscy pracownicy

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

rok szkolny

w związku ze zbliżającą się porą roku, zwracanie
uwagi na właściwe zachowanie się w parku i w lesie
Organizowanie w salach stałych kącików przyrody

Na bieżąco, przez cały Wszyscy pracownicy,

z eksponatami przyrody ożywionej i nieożywionej,

rok szkolny

rodzice

dostosowanymi do aktualnej pory roku
Wykorzystywanie materiału przyrodniczego podczas

Na bieżąco, przez cały Wszyscy pracownicy

zajęć według pomysłu nauczyciela (np. zabaw

rok szkolny

matematycznych, klasyfikowanie, przeliczanie,
porównywanie, zabaw muzyczno-rytmicznych, prac
plastycznych)
Wielozmysłowa stymulacja polisensoryczna według Na bieżąco, przez cały Nauczyciele
pór roku (Metoda Porannego Kręgu, stymulacja rok szkolny
zmysłów)
„Zdrowa przekąska” - wprowadzenie do jadłospisu Przez
dzieci i młodzieży sezonowych owoców lub warzyw

cały

rok Nauczyciele, rodzice

szkolny, przynajmniej
raz w tygodniu

„Szanuj i oszczędzaj energię” wyrabianie nawyku Na bieżąco, przez cały Wszyscy pracownicy
wyłączania zbędnego oświetlenia

rok szkolny

„Ekologiczna choinka'' - wykonanie papierowych Grudzień

Wszyscy pracownicy,

ozdób choinkowych

rodzice
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Organizowanie w placówce zbiórki, np. makulatury, Na bieżąco, przez cały Wszyscy pracownicy,
plastikowych zakrętek

rok szkolny

Dokarmianie ptaków w okresie zimy, zakładanie Zima

rodzice

Wszyscy pracownicy

karmników, obserwacja ptaków przylatujących do
karmników,
karmnik,

nazywanie
zapoznanie

ptaków
z

odwiedzających

ptasim

jadłospisem

i jadłospisem zwierząt żyjących w naszych lasach
„Kącik małego badacza” – zabawy z wykorzystaniem Na bieżąco, przez cały Nauczyciele
wody (obserwacja wody w różnych stanach skupienia, rok szkolny
rozpuszczanie różnych substancji w wodzie, barwienie
wody, obserwacja pływania i tonięcia przedmiotów)
Bawimy się powietrzem – zabawy z wykorzystaniem Na bieżąco, przez cały Wszyscy pracownicy
balonów, baniek mydlanych, woreczków foliowych, rok szkolny
rurek do napojów, latające samolociki
Założenie w grupach „zielonego parapetu” – sianie Wiosna
rzeżuchy,

kwiatów, sadzenie cebuli,

Wszyscy pracownicy

obserwacja

wzrostu roślin, poznawanie czynników potrzebnych do
rozwoju

roślin,

wdrażanie

do

systematycznego

pielęgnowania roślin

Pierwszy

Dzień

przygotowanie

Wiosny

–

Ekologicznej

powitanie
Marzanny,

Wiosny, Wiosna

Wszyscy pracownicy

tradycja

topienia Marzanny w duchu poszanowania przyrody
Założenie i uprawa ogródka na terenie placówki – Kwiecień - Czerwiec

Wszyscy pracownicy,

prace w ogrodzie, przygotowywanie gleby, sadzenie

rodzice

oraz sianie roślin i kwiatów, pielęgnacja i obserwacja
wzrostu roślin
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Dzień Ziemi – rozpropagowywanie wiedzy na temat Kwiecień
środowiska,

ochrony

pogadanki

na

Nauczyciele

temat

wykorzystywania surowców wtórnych, segregacja,
recykling, propagowanie haseł proekologicznych

Zielony

Dzień

–

zorganizowanie

w

placówce Kwiecień

zielonego dnia (zielony akcent w ubiorze, zabawy

Wszyscy pracownicy,
rodzice

muzyczne, ruchowe i plastyczne z kolorem zielonym)
„Jem zdrowo i żyję zdrowo” – zajęcia kulinarne Na bieżąco, przez cały Wszyscy
z wykorzystaniem sezonowych owoców i warzyw

rok szkolny

pracownicy,

rodzice

„Eko piknik” z udziałem rodziców z okazji Święta Czerwiec

Wszyscy

Rodziny, pokaz MODY EKOLOGICZNEJ (stroje

rodzice

pracownicy,

przygotowują poszczególne grupy podczas pikniku,
degustacja

surówek,

sałatek,

koreczków,

ciast

przygotowanych przez rodziców
Październik 2022

Wycieczka do mini zoo

Wszyscy

pracownicy,

rodzice
Obchody Święta Drzewa – posadzenie drzewa na Październik 2022

Wszyscy pracownicy

terenie placówki
„Przyjaciele zwierząt” – zbiórka karmy dla psów, Październik / Listopad
zabawek

dla

zwierząt,

koców,

szamponów,

przekazanie darów Stowarzyszeniu Milejów

Wszyscy

pracownicy,

rodzice

dla

zwierząt
Warsztaty plastyczne „Coś z niczego” – wykonanie

Styczeń/ Luty 2023

prac plastycznych z uwzględnieniem powtórnego
wykorzystania surowców, uświadomienie uczniom
i wychowankom, że można nadać rzeczy drugie życie
i sprawić, że znowu stanie się wartościowa i przydatna
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„Jestem przyjacielem przyrody” – zorganizowanie Maj/ Czerwiec 2023
konkursu

plastycznego

Światowego

Dnia

w

ramach

Środowiska

(5

Wszyscy pracownicy

obchodów
czerwca)

przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym z terenu powiatu łęczyńskiego
Zorganizowanie wystawy zdjęć z realizacji programu Maj/ Czerwiec 2023

Psycholog i logopeda

edukacji ekologicznej „Każdy dzień to dzień Ziemi”

Ewaluacja programu
Program edukacji ekologicznej „Każdy dzień to dzień Ziemi” poddawany będzie ustawicznej
ewaluacji i weryfikowany według potrzeb. Pozwoli to sprawdzić czy zamierzone cele zostały
osiągnięte i czy podjęte działania przyniosły zamierzone efekty.
Postawę do formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:
•

wnioski z obserwacji zachowań uczniów i wychowanków;

•

rozmowy z nauczycielami, innymi pracownikami placówki;

•

sprawozdania wychowawców z realizacji programu edukacji ekologicznej;

•

rozmowy z rodzicami;

•

wytwory prac;

•

zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań.

Mgr Sylwia Szczygieł ……………………………………….
Mgr Monika Nowacka ………………………………………

Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia ………………………………….
Strona 7 z 7

