PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZEGOKLAS 0-III NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Celem działalności Szkolnego Koła Przyrodniczego jest:







poznanie podstawowych pojęć ekologicznych,
uczenie się mądrego korzystania z zasobów natury,
uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
wyrabianie nawyku porządku, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z materiałów,
podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
przekazywanie nabytych wiadomości bliskim i wyrażanie uczuć w różnych formach ekspresji
((językowej, plastycznej czy ruchowej).

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI
1. Opracowanie planu pracy SKP
2. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem
„ Drugie życie odpadów”
3. Zbieranie owoców, nasion drzew i krzewów na
karmy dla ptaków i zwierząt.
4. Obserwacja odlotu ptaków.
5Wykonanie gazetki „ Jesień”.
6.Ukwiecanie wnętrza klasy.
1.Zorganizowanie wystawy Dary Sadu i Ogrodu
2. Dni Ochrony Przyrody od 1do 31 X –pogadanka o
zwalczanie agresji wobec zwierząt
3. 4 października Światowy Tydzień Zwierząt
wykonanie gazetki tematycznej..
1. Propagowanie akcji dokarmiania ptaków,
zachęcenie uczniów do zakładania karmników w
domach. Zapoznanie z gatunkami ptaków, które
pozostają na zimę i sposobami ich dokarmiania
2. Spotkanie z pracownikiem Zespołu Lubelskich
Parków Krajobrazowych OT w Chełmie.
1. Dokarmianie ptaków.
2. Wykonanie gazetki „ Pomagamy ptakom i
zwierzętom”
3.” Ozdoba Świąteczna”- konkurs na ozdobę
świąteczną wykonaną z surowców wtórnych.
1.Okruszek serca- dalsze dokarmianie ptaków zimą
2. Przygotowanie i przeprowadzenie pogadanek,
prelekcji na temat – Jak zdrowo się odżywiać?
(przykłady jadłospisów na tablicy ).
1. Założenie w klasach hodowli szczypiorku i
rzeżuchy, wykorzystywanie ich do przygotowania
zdrowej żywności lub wzbogacania kanapek.

DATA REALIZACJI
wrzesień

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Opiekun SKP
nauczyciele uczący w
klasach 0-III

październik

Opiekun SKP
nauczyciele uczący w
klasach 0-III

październik
listopad

Opiekun SKP

grudzień

Nauczyciele uczący w
klasach 0-III

listopad/ grudzień

styczeń

Opiekun SKP
nauczyciele uczący w
klasach 0-III

luty

Opiekun SKP

1. Wiosenne porządki w klasach i przed szkołą.
2.Powitanie wiosny-wyjście nad rzekę topienie
Marzanny
1. 22 kwietnia „Dzień Ziemi”- konkurs wiedzy
przyrodniczej w klasach I-III

marzec

Nauczyciele uczący w
klasach 0-III

kwiecień

1. Zorganizowanie lekcji terenowej w celu poznania
walorów przyrodniczych najbliższej okolicy z
wykonaniem dokumentacji w postaci prac
plastycznych i zaprezentowanie ich na gazetce.

maj

Opiekun SKP
Nauczyciele uczący w
klasach 0-III
Opiekun SKP

1. 5 czerwca- Dzień Ochrony Środowiskapogadanka, układanie rymowanek
2. „ Dni lasu”-1-7.06.-lasy i ich znaczenie - wycieczka.
3..Jak spędzić wakacje w zgodzie z przyrodą?pogadanka.

czerwiec

Opiekun SKP

Przewidywany efekt realizowanego planu:
Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat zasad ochrony środowiska.
Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród uczniów, rodziców , zmniejszenie negatywnego wpływu
człowieka na środowisko.
Wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce np. zdobycie umiejętności właściwego segregowania
odpadów, pielęgnowania roślin, opiekowania się zwierzętami.
Dbałość o ochronę pomników przyrody.
Zdobycie wiedzy na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce.

OPRACOWAŁA
Barbara Mikołajczyk

