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Opis innowacji pedagogicznej 

 

Innowacja będzie realizowana w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – 

Rewalidacyjnych w Cieszynie, w szkole podstawowej, w klasie 2a i 2b z uczniami z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem i w normie,  oraz w 

ośrodku 

rewalidacyjno –wychowawczym w grupie ORW H z uczniami z  niepełnosprawnością w 

stopniu umiarkowanym oraz znacznym, z autyzmem i ze sprzężeniami. Zajęcia odbywać się 

będą na zajęciach edukacyjnych oraz wyrównawczych. Innowacja jest odpowiedzią na 

aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie kształcenia ogólnego oraz 

opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na 

rok szkolny 2022/2023. Udział w projekcie nie wymaga nakładów środków finansowych. 

 

TERMIN REALIZACJI: 01.10.2022r. – 28.04.2023r. 

CELE  PROJEKTU:  

 Wspieranie wielokierukowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu 

sfer aktywności człowieka:  mowy, zachowania, ruchu, środowiska, muzyki, tańca, śpiewu, 

teatru i plastyki; 

 Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

ucznia przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka.  
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 Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, wykonywania 

eksperymentów i doświadczeń a także formułowania spostrzeżeń.  

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń:  

 Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt 

hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną; 

 Rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, 

las; 

 Prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami domowymi, 

hodowlanymi i innymi;  

 Rozumie potrzebę ochrony przyrody; 

 Segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania;  

 Ubiera się odpowiednio do stanu pogody, wie, gdzie może znaleźć informacje na temat 

pogody;  

 Ma świadomość istnienia zagrożeń płynących ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana 

pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun. 

Określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;  

 Zna swój adres, wie, w jakim mieście jest jego szkoła;  

 Współpracuje z innymi uczniami realizując zadania; 

 

LISTA EKO ZADAŃ: 

1.  Jestem EKO 

- Kodeks ekologa- wspólne tworzenie regulaminu młodego ekologa; 

- Jestem eko – wykonanie wspólnej pracy wielkoformatowej; 

- Eko – co to właściwie znaczy? – burza mózgów; 

 

2. Przyroda wokół nas  
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- Wycieczka do lasu – znaczenie lasu w przyrodzie;  

- Makieta lasu – Wykonanie makiety lasu; 

- Las w słoiku – praca techniczna; 

- Żyj w zgodzie z przyrodą – zorganizowanie konkursu plastycznego;  

- Wycieczka na łąkę – wspólne poszukiwanie roślin i stworzenie klasowego zielnika;  

- Leśni detektywi – lekcja w terenie, na której dzieci będą miały możliwość uświadomienia  

sobie istnienia przyrody poprzez jej odbiór wszystkimi zmysłami np. dotyk kory drzew,  

powierzchni liści, słuchanie szumu drzew, śpiewu ptaków, podziwianie barw przyrody;  

- Plakat – wykonanie plakatu o najbliższym parku narodowym; 

- Obieg wody w przyrodzie – klasowa praca plastyczna; 

 

3. Rady na odpady  

- Eko ozdoby – wykonanie eko ozdoby na choinkę; 

- Sprzątanie świata – udział w akcji sprzątania świata; 

- Zbiórka elektrośmieci – udział w akcji zbierania elektroodpadów; 

- Mistrzowie segregacji odpadów – zajęcia otwarte;  

 

4. Eko zdrowie 

- Zdrowo jemy – zorganizowanie Dnia Zdrowego Śniadania;  

- Eko przepisy – stworzenie klasowej książki kucharskiej;  

- Spotkanie z panią intendentką – rozmowa nt. zdrowego żywienia; 

 

 5. Eko inspiracje  

- Wiersz z przyrodą w tle – nauka wiersza o tematyce ekologicznej;   

- Eko hasło – wspólne wymyślenie eko hasła reklamowego; 

- Eko Logo – rysowanie logo do akcji „Z ekologią na Ty”;  

- Papierowe dzieła – wykonanie zabawek z papieru; 

- Świat za sto lat – praca plastyczna;  

 

6. TIK w ekologii 
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- Eko gra – poznanie interaktywnej gry edukacyjnej dotyczącej ekologii; 

- Eko film – obejrzenie filmu o tematyce ekologicznej;  

- Eko memory – stworzenie memory obrazkowego w serwisie internetowym Worldwall;  

- Eko pomoce – przygotowanie kart pracy, oraz plansz dydaktycznych (np.: dot. obiegu wody 

w przyrodzie, segregacji odpadów, recyklingu, itp.), które będzie można wykorzystać na 

zajęciach  dotyczących ekologii;  

 

EWALUACJA INNOWACJI:  

      Prowadzona innowacja będzie na bieżąco poddawana ewaluacji przez nauczycieli  

prowadzących poprzez ciągłą obserwację uczniów: ich zaangażowania w zajęcia, poziomu  

zadowolenia oraz poziomu wiedzy dzieci na temat zagadnień ekologicznych. Zorganizowana  

zostanie wystawa prac konkursowych wykonywanych w trakcie realizacji innowacji. 

 

 

 

 

 

 


