
Projekt edukacyjny 4% 

TEMAT: RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW SKARBEM NASZEJ 

PLANETY 

 

Cele ogólne projektu: • kształcenie umiejętności dostrzegania wzajemnych 

zależności w środowisku przyrodniczym; • doskonalenie umiejętności oceny 

zagrożeń wynikających z wpływu człowieka na różnorodność biologiczną naszej 

planety; • uświadamianie konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony 

ginącej przyrody. 

 Cele szczegółowe projektu: • wskazywanie skutków niszczenia bioróżnorodności 

dla życia całej planety; • inspirowanie do zbierania informacji na temat ginących 

gatunków roślin i zwierząt; • zachęcanie do dokumentowania i prezentacji 

zebranych informacji na forum klasy i szkoły; • kształcenie umiejętności 

ponadprzedmiotowych: • prezentowania swojej opinii na dany temat, • 

efektywnego współdziałania w zespole, • korzystania z różnych źródeł informacji, 

• wykorzystywania wiedzy w praktyce.  

Przewidywane osiągnięcia -Uczniowie: • wymieniają gatunki roślin i zwierząt 

szczególnie zagrożone wyginięciem; • analizują przyczyny i skutki niszczenia 

środowiska przyrodniczego; • oceniają zagrożenia dla bioróżnorodności 

wynikające z działalności człowieka; • korzystają z różnych źródeł wiedzy, 

analizują zebrane informacje; • podejmują własne działania i zachęcają innych do 

działań na rzecz środowiska przyrodniczego.  

Termin realizacji: cały rok szkolny 

 Harmonogram działań  

• Zapoznanie uczniów z celami i ogólną tematyką projektu. 

• Zaplanowanie sposobów wykonania zadań, terminów konsultacji z nauczycielem, 

terminu i sposobów prezentacji wyników pracy każdej grupy na forum całej klasy 

i szkoły. 

 • Realizacja zdań – zbieranie i opracowywanie informacji.  

• Przygotowanie prezentacji wyników pracy  na forum klasy i szkoły.  



• Wystawa prezentująca działania uczniów w projekcie. Sposoby prezentacji 

zadań wykonanych w ramach projektu 

 • Pokaz z omówieniem – postery, prezentacja multimedialna.  

• Wystawa prac plastycznych i zdjęć. 

 • Akcja informacyjna – broszury, ulotki. 

 • Materiały do gazetki szkolnej lub na stronę internetową szkoły – artykuły, 

wiersze, opowiadania.  

Proponowane zadania dla uczniów i sposoby ich realizacji  

 Temat 1 : Największe zagrożenia dla bioróżnorodności wilgotnych 

lasów równikowych – przyczyny, skutki, sposoby ograniczania.  

Zagadnienia do realizacji  

1. Bogactwa świata organizmów wilgotnych lasów równikowych – 

przykłady.  

2. Przyczyny wycinania i wypalania wilgotnych lasów równikowych 

przez człowieka.  

3. Skutki zmniejszania się powierzchni lasów równikowych dla życia 

wielu gatunków.  

4. Przykłady działań na rzecz ochrony bioróżnorodności wilgotnych 

lasów równikowych.  

Temat 2: Największe zagrożenia dla bioróżnorodności mórz i 

oceanów – przyczyny, skutki, sposoby ograniczania- na przykładzie 

Australii i obszarów okołobiegunowych. 

 Zagadnienia do realizacji  

1. Bogactwo świata organizmów mórz i oceanów – przykłady.  



2. Przyczyny zanieczyszczania wód mórz i oceanów w wyniku 

działalności człowieka.  

3. Skutki zanieczyszczania wód dla życia wielu gatunków morskich.  

4. Przykłady działań na rzecz ochrony bioróżnorodności mórz i 

oceanów. 

Temat3: Nielegalny handel zwierzętami i roślinami – przyczyny, 

skutki, sposoby zapobiegania.  

Zagadnienia do realizacji  

1. Bogactwo gatunków egzotycznych z różnych stron świata. 

 2. Zagrożenia dla roślin i ich skutki.  

3. Przykłady działań na rzecz ograniczenia handlu organizmami 

zagrożonymi wyginięciem. 

Temat4: Globalne zmiany klimatyczne a przyszłość naszej planety – 

przyczyny, skutki i sposoby ich ograniczania. 

 Zagadnienia do realizacji  

1. Źródła emisji gazów cieplarnianych do atmosfery związane z 

działalnością człowieka. 

 2. Zagrożenia związane ze wzrostem emisji dwutlenku węgla do 

atmosfery. 

 3. Ocena wpływu codziennych zachowań człowieka na proces zmian 

klimatycznych.  

4. Przykłady działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla – 

działań indywidualnych i w skali globalnej.  

Kryteria oceny pracy i rodzajów aktywności uczniów 



 • Efektywność pracy zespołu i poszczególnych uczniów: • ilość i 

wartość zebranych materiałów, • sposób oceny, selekcji i opracowania 

materiałów. • Styl pracy  • zaangażowanie w wykonywanie zdania, • 

wymiana zdobytych informacji, w przypadku pracy grupowej:• 

sposoby podejmowania wspólnych decyzji• rozwiązywanie 

ewentualnych konfliktów i nieporozumień, • samoocena postępów 

pracy zespołowej. • Sposób zaprezentowania wyników pracy zespołu: • 

dobór ciekawej formy prezentacji zagadnienia, • zastosowanie 

różnorodnych metod realizacji zadania, • zainteresowanie innych 

opracowanym tematem. 

 Zasoby niezbędne do wykonania projektu 

 Posiadane: • wiedza i zaangażowanie nauczyciela i uczniów, • 

umiejętność współpracy w zespole zadaniowym, • wsparcie ze strony 

dyrektora szkoły, innych nauczycieli i rodziców, • znajomość źródeł 

aktualnych informacji na temat środowiska przyrodniczego. • 

Wymagane: • fundusze na wykonanie ulotek, wystawy prac, na dyplomy 

lub nagrody dla uczniów.  

Ewaluacja projektu • Zorganizowanie spotkania podsumowującego 

projekt. • Prezentacja działań uczniów po realizacji projektu – 

wystawa prac. • Opracowanie ankiety dla odbiorców projektu. 
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