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 CELE OGÓLNE  

1.Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań biologicznych. 

2.Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, w którym żyjemy oraz aktywnej postawy wobec 

tych problemów. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1.  Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, przeprowadzania eksperymentów 

  i opisu  wykonywanych działań.  

2.    Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym. 

3.    Poznanie sposobów ochrony przyrody w regionie, w Polsce i na świecie. 

4.    Promowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 

5. Kształtowanie szacunku dla przyrody i jej bogactwa. 

6. Rozwijanie dociekliwości poznawczej. 

7. Rozwijanie i kształtowanie świadomości ekologicznej. 

8. Twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy. 

9. Pogłębianie wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego 

10. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia 

11. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. 

12. Kształtowanie umiejętności rozumowania i argumentacji. 

13. Poznanie wpływu diety i środowiska na choroby cywilizacyjne XX wieku. 

14. Propagowanie zdrowego stylu życia 

15. Poznawanie współzależności: człowiek a środowisko przyrodnicze. 

ZADANIA  

1.Wykonywanie eksperymentów i hodowli. 



2.Wykonywanie pomocy naukowych do lekcji przyrody i biologii. 

3. Przygotowanie i uczestnictwo w różnych konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. 

4.Przygotowywanie gazetek i wystawek o treściach  proekologicznych i prozdrowotnych. 

5.Zdobywanie nowych informacji z biologii. 

6.Przygotowywanie szkolnych akcji ekologicznych i prozdrowotnych. 

7. Organizowanie zajęć terenowych.  

METODY   

   Obserwacja, pogadanka, elementy metody laboratoryjnej, technika burzy myśli, meta plan,  praca 

 z mapą, praca z różnymi przyrządami, np.: mikroskopem, lupą, lornetką, praca z materiałem 

źródłowym - encyklopedią, przewodnikiem, czasopismem popularno-naukowym, filmem, kluczem do 

oznaczania roślin i zwierząt oraz wykorzystanie technologii komputerowej i zasobów Internetu.  

FORMY PRACY 

• indywidualna 

• grupowa 

 

EWALUACJA  PROGRAMU  

 

 Przedmiotem sprawdzania będą wiadomości, umiejętności i  postawy uczniów.  Do tego celu zostaną 

wykorzystane następujące metody: obserwacja pracy ucznia,  udział w konkursach i kontrola prac 

konkursowych, aktywność na zajęciach terenowych oraz w różnych akcjach, prezentacja prac ucznia 

w formie graficznej, samodzielne planowanie i przeprowadzanie obserwacji, wnioskowanie na 

podstawie dokonanych obserwacji, samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów. 

 

 

 


