
Innowacja pedagogiczna 

„Raz, dwa, trzy, o Ziemię 

dbam ja i Ty”



 Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 1 a i 1 c.

Innowacja trwała 8 miesięcy od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r.

Zajęcia innowacyjne odbywały się w czasie zajęć

edukacyjnych.

 Innowacja obejmowała zagadnienia związane

z ekologią. Zajęcia praktyczne przeplatały się

z zajęciami teoretycznymi.



 Edukacja ekologiczna w obecnych czasach jest bardzo ważna

na każdym etapie edukacji. Dzieci mogą być

pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę

środowiska. Od najmłodszych lat należy wpajać dzieciom

umiejętność korzystania i eksploatowania przyrody

w proekologiczny sposób. Najmłodsi w przystępny sposób,

poprzez konkretne działania dowiedzieli się co robić, aby

odczuwać radość i zadowolenie z obcowania z przyrodą, ale

też nauczyli się jak ją szanować i o nią dbać.



Cele innowacji pedagogicznej

Cele ogólne:

 kształtowanie postaw proekologicznych i rozbudzanie szacunku do przyrody,

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz świadomości ekologicznej,

 Uwrażliwianie na problemy środowiska przyrodniczego.

Cele szczegółowe:

 dostarczanie dzieciom wiadomości na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, powietrza, 

gleby i lasów oraz sposobów zapobiegania tym zanieczyszczeniom,

 kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków ekologicznych,

 dostrzeganie potrzeby segregacji i ponownego wykorzystania odpadów,

 doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, współdziałanie w grupie,

 zapoznanie z różnymi gatunkami roślin i zwierząt chronionych w najbliższym środowisku,

 wdrażanie do udziału w akcjach związanych z ochroną naturalnego środowiska człowieka.



Podjęte działania w ramach realizacji 

innowacji pedagogicznej

PAŹDZIERNIK

W październiku dzieci wzięły aktywny udział w uroczystości z okazji święta Dnia Drzewa.

Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a także złożyły przysięgę Przyjaciela Przyrody. Po

występach artystycznych dzieci nastąpiło symboliczne sadzenie krzewów ozdobnych, które

otrzymały od Pani Dyrektor podczas uroczystego pasowania na pierwszoklasistów. Na

pamiątkę obchodów Dnia Drzewa, każde dziecko otrzymało odznakę Przyjaciela Przyrody.







LISTOPAD

W listopadzie w klasie I a i I c zostały przeprowadzone zajęcia ekologiczne pt. „Co to jest

ekologia?”. Jednym z celów tych zajęć było stopniowe wprowadzenie do szkolnego życia

uczniów eko- nawyków: stosowanie bidonów zamiast plastikowych butelek, wdrażanie do

picia wody kranowej lub filtrowanej, używanie chlebaków bądź woreczków materiałowych

zamiast plastikowych oraz właściwej segregacji śmieci.







21.11.2019 r. uczniowie wraz z wychowawczyniami udali się do Nadleśnictwa

w Krzyżu Wlkp. na spotkanie ze specjalistami służby leśnej. Tematem zajęć było

dokarmianie ptaków i innych zwierząt zimą. Dzieci aktywnie wzięły udział w

pogadance oraz w zajęciach praktycznych, na których wykonały karmniki z ptaszkami.

Zajęcia były bardzo ciekawe i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

W celu dokarmiania i obserwowania ptaków zimą, każda klasa z pomocą rodziców

wykonała piękne karmniki, które zostały umieszczone w pobliżu naszej szkoły.













GRUDZIEŃ

W miesiącu grudniu dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego i ekologicznego

opalania mieszkania zimą. Dowiedziały się, jak groźny jest smog dla naszego zdrowia oraz

jak zachować się w podczas pożaru. Dzieci chętnie wzięły udział w spotkaniu

z funkcjonariuszami straży pożarnej oraz uczestniczyły w konkursie „CZADowy quiz”

organizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Na zajęciach edukacyjnych przygotowały także ulotki informacyjne dla rodziców na temat

szkodliwości palenia odpadów w piecach.







W grudniu dzieci przygotowały również piękne ekologiczne ozdoby, którymi 

przyozdobiły klasowe choinki



STYCZEŃ

Styczeń każdemu dziecku kojarzy się ze świętem Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci

z klasy I a i I c przygotowały przepiękne, ekologiczne i praktyczne upominki dla swoich

dziadków.

Na zajęciach edukacyjnych na temat rodzajów odpadów i sposobów ich segregacji dzieci

po raz kolejny utrwaliły wiadomości i umiejętności dotyczące tego tematu. Poprzez liczne

wycieczki po najbliższej okolicy, zaobserwowały miejsca najbardziej zanieczyszczone.

Na tej podstawie przygotowały makietę z miejscami najbardziej zaśmieconymi.







LUTY

Warto wzbogacać lekcje przyrody spotkaniami z niezwykłymi ludźmi, pełnymi pasji i

zamiłowania do środowiska leśnego, dlatego 27 i 28 lutego 2020 roku klasy I a i I c udały

się na zajęcia w terenie zorganizowane przez Nadleśnictwo w Krzyżu Wlkp. Pani Natalia

Wawerek - Specjalista Służby Leśnej przygotowała dla dzieci zajęcia w lesie, które miały

na celu zapoznanie uczniów z warstwami lasu, a także z roślinami i zwierzętami

chronionymi.





W miesiącu lutym dzieci wykonały również ulotki informacyjne dla rodziców na 

temat szkodliwości wypalania traw w okresie wczesnowiosennym.





MARZEC

Uczniowie klasy I a i c chętnie podejmowały się nowych wyzwań zawartych w innowacji

pedagogicznej. Jednym z tych zadań było założenie zielonych ogródków klasowych.

W związku ze zdalnym nauczaniem takie ogródki powstały przy pomocy rodziców w ich

własnych domach.



KWIECIEŃ

Dzień Ziemi – 22 kwietnia, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub

Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym,

które obchodzone jest od 1970 r. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały

zapoczątkowane w 1990 r. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w

społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Wiele

organizacji ekologicznych oraz placówek edukacyjnych organizuje w tym dniu liczne

imprezy i wydarzenia plenerowe. Niestety, w tym roku wszyscy musieliśmy pozostać

w domach, jednak poprzez piękne prace dzieci uczciły to święto. W ramach innowacji

pedagogicznej „Raz, dwa, trzy, o Ziemię dbam ja i Ty” uczniowie klas I mogli po raz

kolejny udowodnić swoje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i naszej

planety.









MAJ

Większość ludzi na świecie doskonale zdaje sobie sprawę z postępujących niekorzystnych 

zmian w środowisku naturalnym. Jeśli nie podejmiemy szybkich działań, nastąpi katastrofa 

ekologiczna, która dotyczyć również będzie zasobów wody pitnej.

Na zajęciach z edukacji przyrodniczej dzieci z klas I dowiedziały się, jak ważna jest woda 

oraz w jaki sposób możemy ją oszczędzać. Swoje przemyślenia na temat sposobów 

oszczędzania wody, uczniowie przekazali poprzez piękne plakaty na ten temat. Oto kilka 

prostych rad, które najczęściej pojawiały się na plakatach i których należy przestrzegać, 

aby jak najdłużej cieszyć się wodą pitną:

 Wybierz prysznic zamiast wanny.

 Wykorzystuj wodę ponownie (np. wodę z kąpieli do mycia podłóg).

 Zakręcaj wodę podczas mycia zębów.

 Uruchamiaj tylko pełną pralkę i zmywarkę.

 Zbieraj deszczówkę w ogrodzie.

 Wymieniaj niesprawne urządzenia.





PODSUMOWANIE

Poprzez wdrożenie innowacji pedagogicznej uczeń:

 zrozumiał dlaczego należy szanować przyrodę i dowiedział się jak o nią dbać,

 poznał podstawowe pojęcia ekologiczne,

 wie, jak segregować odpady,

 potrafi rozpoznawać rośliny i zwierzęta chronione w najbliższym środowisku,

 wie, jak ważna jest woda w życiu człowieka,

 potrafi współdziałać w grupie.

Opracowanie:
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