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Wst p
wiat w zawrotnym tempie gna do przodu. Pod wp ywem nowych odkry
i dokona zmienia si nasze otoczenie i nastawienie cz owieka do ycia . W nat oku
codziennych spraw trudno jest zatrzyma si , aby spojrze szerzej na wiat – nie
tylko przez pryzmat samego siebie, ale przede wszystkim przez odczucia naszych
wychowanków. I to dla nich cz owiek jako mieszkaniec naszej planety musi
walczy o to, aby nasza Ziemia by a bezpieczna, pi kna i nie ska ona
zanieczyszczeniami.
Aby tego dokona musimy uwra liwi uczniów na
konieczno dbania o naturalne rodowisko przyrodnicze. Pragniemy zwróci ich
uwag na potrzeb ochrony rzeki Czarnej Przemszy i jej otoczenia. Rzeki, która
stanowi integraln cz
lokalnego rodowiska naturalnego. Rzeki, która jest dla
mieszka ców Siewierza miejscem relaksu i wypoczynku.
Adoptuj c z uczniami Czarn Przemsz pragniemy wyzwoli w nich
ciekawo i wnikliwo obserwacji, wyposa
ich w umiej tno ci analizowania
i wyci gania wniosków, dyskutowania i argumentowania, stawiania hipotez
i weryfikowania ich. Chcemy to osi gn poprzez innowacyjne formy i metody
pracy, poprzez wycieczki tematyczne, plener malarski, spotkania z pracownikami
miejscowej oczyszczalni cieków. Zamierzamy równie nawi za wspó prac z
przedstawicielami Nadle nictwa, Ko a W dkarskiego oraz Izby Regionalnej w
Siewierzu. B dziemy d
do tego, aby uczniowie zdobywali nowe wiadomo ci
i umiej tno ci nie tylko poprzez s uchanie, ale aktywne uczestnictwo w zaj ciach
ekologicznych. Podczas nich dzieci b
mie mo liwo dokonywania pomiarów,
wykonywania do wiadcze , robienia zestawie i makiet. Wyka si oni równie
zdolno ciami plastycznymi i literackimi, b
prowadzi Kronik przebiegu
innowacji.
Wychodz c naprzeciw potrzebom edukacyjnym z zakresu edukacji
ekologicznej, regionalnej i prozdrowotnej opracowano program innowacyjny, który
realizowany b dzie w grupie wychowanków wietlicy w wieku 7 – 11 lat w roku
szkolnym 2008/2009 w ramach godzin etatowych. Do jego g ównych zada nale y
kszta towanie postaw proekologicznych i zach canie dzieci do pog biania wiedzy
o otaczaj cym ich wiecie. Program ma równie na celu stworzenie wi zi
emocjonalnej pomi dzy uczniem a rodowiskiem, w którym yje. cz c nauk o
rodowisku przyrodniczym Siewierza z rzeczywisto ci
ycia codziennego,
stwarzaj c mo liwo pracy w grupach oraz szans samodzielnego dzia ania
proponowany przez nas program staje si wa nym elementem zdobywania wiedzy
o naszej ma ej ojczy nie.
Podsumowaniem ca orocznych dzia
b dzie prezentacja multimedialna
przedstawiaj ca efekty pracy uczniów oraz wr czenie im certyfikatów wiadcz cych
o udziale w innowacji. Certyfikaty uczniowie otrzymaj na podstawie zdobytych
sprawno ci.
Przebieg innowacji zostanie opisany i zaprezentowany na amach lokalnej gazety
oraz na stronie internetowej szko y.
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Celem opracowanego przez nas programu jest:
pobudzanie wra liwo ci na rodowisko naturalne,
kszta towanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
zach canie do podejmowania dzia
na rzecz ochrony rodowiska
naturalnego,
rozwijanie refleksji nad tym, jak yjemy, jak dzia amy, jakie s skutki naszej
dzia alno ci dla rodowiska,
nauka uwa nej obserwacji,
wyrabianie umiej tno ci dostrzegania zjawisk przyrodniczych i procesów
zachodz cych w przyrodzie,
kszta towanie wi zi emocjonalnych z najbli szym otoczeniem,
zmiana wzorców zachowa cywilizacyjnych,
rozwijanie zdolno ci manualnych,
wdra anie do wspó dzia ania w grupie.
Tre ci programowe dotycz nast puj cych zagadnie :
wp yw cz owieka na rodowisko przyrodnicze,
zapobieganie negatywnym skutkom wp ywu cz owieka na rodowisko,
znaczenie rodowiska naturalnego dla zdrowia cz owieka,
fauna i flora Czarnej Przemszy,
budowa koryta rzeki Czarnej Przemszy,
zanieczyszczenia Czarnej Przemszy,
sposoby sp dzania czasu wolnego.
Metody i formy pracy:
praca grupowa,
praca zbiorowa,
praca indywidualna.
Metody zaj :
do wiadczenie,
rozmowa,
pogadanka,
obserwacja,
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dyskusja,
pomiar,
burza mózgów,
konkurs,
wycieczka,
plener malarski,
spotkanie z w dkarzem,
inscenizacja.
Spodziewane efekty:
wykszta cenie postawy gotowo ci do dzia ania na rzecz ochrony rodowiska
przyrodniczego,
wzrost wiadomo ci ekologicznej uczniów,
wiadomienie potrzeby dbania o czysto najbli szego otoczenia,
podniesienie wiadomo ci uczniów w zakresie potrzeby niesienia pomocy
zwierz tom i ptakom w okresie zimowym,
nabycie umiej tno ci wspó dzia ania w grupie,
wdro enie do oszcz dzania zasobów przyrodniczych dla nast pnych
pokole ,
nabycie umiej tno ci aktywnego sp dzania wolnego czasu,
nabycie umiej tno ci wnikliwego obserwowania zmian zachodz cych w
przyrodzie,
wykszta cenie wi zi emocjonalnych ze swoim miejscem zamieszkania,
rozbudzenie zainteresowania histori w asnego rodowiska.
Sposoby oceny uczniów:
obserwacja zachowa uczestników zaj ,
wytwory pracy uczniów,
rozmowy z uczniami i rodzicami,
ankiety,
wywiad.
Ewaluacja programu
W trakcie realizacji innowacji dokonywana b dzie ewaluacja. Ewaluacja ta ma
na celu sprawdzenie, czy realizacja innowacji przebiega zgodnie z za eniami i czy
uzyskiwane efekty spe niaj oczekiwania autorów.
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Ewaluacji programu podlega zatem b :
atrakcyjno programu dla uczniów,
ró norodno form i metod,
zgodno programu innowacyjnego z jego za

eniami.

W celu dokonania ewaluacji zbierane b
nast puj ce dane dotycz ce
realizacji innowacji: opinie uczniów, nauczycieli i rodziców, pozytywne zmiany
wychowawcze, wytwory pracy uczniów. Informacji na temat efektów
wprowadzonej zmiany uzyskamy z dokumentacji szkolnej, wywiadu z uczniami,
rodzicami, nauczycielami, obserwacji.
Do zbierania informacji wykorzystamy nast puj ce metody i narz dzia badawcze:
ankiety, testy, wywiad, obserwacja, metoda niedoko czonego zdania.
Ewaluacji dokonaj autorki, a jej wyniki opracowane w formie raportu
przedstawione zostan uczniom, rodzicom, radzie pedagogicznej, organowi
prowadz cemu szko oraz organowi nadzoru pedagogicznego.
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OPIS ZASAD INNOWACJI

1. Wrzesie : CO TO JEST RZEKA? POZNAJEMY RZEK P YN
PRZEZ SIEWIERZ – CZARN PRZEMSZ .
Spisanie kontraktu z uczniami,
Sporz dzenie plakatów informuj cych o innowacji,
Wycieczka do biblioteki. Szukanie informacji w internecie,
Wycieczka nad rzek : robienie zdj ,
Za enie kroniki przebiegu innowacji,
Sporz dzenie gazetki ciennej prezentuj cej rzek .
Sprawno : wnikliwy obserwator
2. Pa dziernik: PRZYGL DAMY SI BLI EJ CZARNEJ PRZEMSZY.
Poznanie budowy koryta rzeki,
Sporz dzenie mapki przebiegu rzeki,
Poznawanie narz dzi do pomiaru wody,
Mierzenie szeroko ci, g boko ci w ró nych miejscach Czarnej Przemszy,
Sporz dzenie zestawienia z pomiarów i zaprezentowanie go w wietlicy
szkolnej,
Plener malarski,
Uzupe nianie kroniki przebiegu innowacji.
Sprawno : hydrolog
3. Listopad: PROPAGUJEMY IDE CZYNNEGO WYPOCZYNKU
NA WIE YM POWIETRZU.
Formy sp dzania czasu wolnego w pobli u rzeki,
Zasady bezpiecze stwa podczas zabaw na wie ym powietrzu,
Tworzenie nowych gier i zabaw przez uczniów zwi zanych z czynnym
wypoczynkiem,
Wydanie mini-poradnika „Gry i zabawy”,
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Uzupe nianie kroniki przebiegu innowacji.
Sprawno : sportowiec
4. Grudzie : CZARNA PRZEMSZA W TWÓRCZO CI LITERACKIEJ
I PLASTYCZNEJ UCZNIÓW.
Zapoznanie uczniów z legend nt. Czarnej Przemszy,
Pisanie opowiada nt. Czarnej Przemszy,
Pisanie wierszy nt. Czarnej Przemszy,
Wykonanie collage`u z materia ów znalezionych przy brzegach Czarnej
Przemszy (uplecienie ze sznurka maty, na której mo na zawiesza
znajdowane materia y),
Wydanie tomiku twórczo ci uczniów,
Wystawa prac,
Uzupe nianie kroniki przebiegu innowacji.
Sprawno : artysta.
5. Stycze : CZARNA PRZEMSZA ZIM .
Fotografowanie zmian zachodz cych zim w rzece,
Konkurs plastyczny „Rzeka zim ”,
Wykonanie karmników,
Dokarmianie ptaków przy Czarnej Przemszy,
Tworzenie zagadek, rebusów, krzy ówek dotycz cych rzeki,
Uzupe nianie kroniki przebiegu innowacji.
Sprawno : zr czna d
6. Luty: INSCENIZACJA NT. CZARNEJ PRZEMSZY.
Napisanie scenariusza wspólnie z uczniami,
Przydzia ról poszczególnym uczniom,
Przygotowanie scenografii, strojów,
Napisanie piosenki o Czarnej Przemszy i stworzenie akompaniamentu
muzycznego,
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Wystawienie sztuki dla uczniów klas m odszych,
Uzupe nianie kroniki przebiegu innowacji.
Sprawno : botanik
7. Marzec: CZY NASZA RZEKA JEST ZAGRO ONA
ZANIECZYSZCZENIAMI?
Do wiadczenie: czysto wody, zapach, twardo wody,
Wycieczka do oczyszczalni cieków,
Wywiad z pracownikiem oczyszczalni. Przekazanie materia ów do prasy
lokalnej,
Szukanie miejsc zagra aj cych rzece i fotografowanie ich,
Sporz dzenie dokumentacji prezentuj cej zanieczyszczenia Czarnej
Przemszy i przedstawienie jej w adzom miasta,
Uzupe nianie kroniki przebiegu innowacji.
Sprawno : mi nik czystej rzeki
8. Kwiecie : PRZYBRZE NA RO LINNO

CZARNEJ PRZEMSZY.

Zbieranie ro lin przy rzece,
Poznawanie gatunków zebranych ro lin,
Rozpoznawanie gatunków drzew,
Za enie zielnika wietlicowego,
Poznawanie technik suszenia ro lin,
Fotografowanie najciekawszych okazów ro lin,
Szukanie najgrubszego i najwi kszego drzewa nad Czarn Przemsz ,
Uzupe nianie kroniki przebiegu innowacji.
Sprawno : mi nik czystej rzeki
9. Maj: POZNAJEMY RYBY, KTÓRE YJ W CZARNEJ
PRZEMSZY.
Nawi zanie wspó pracy z ko em w dkarskim,
Spotkanie z w dkarzem,
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Poznanie zasad zwi zanych z otrzymaniem karty w dkarskiej,
Nauka zak adania przyn ty na haczyk, bhp,
Poznawanie gatunków ryb zamieszkuj cych Czarn Przemsz ,
Opracowanie wywiadu z w dkarzem i przekazanie materia ów do prasy
szkolnej i lokalnej,
Sporz dzenie gazetki: Ryby Czarnej Przemszy,
Gry sprawno ciowe,
Uzupe nianie kroniki przebiegu innowacji.
Sprawno : w dkarz
10. Czerwiec: PODSUMOWANIE REALIZACJI INNOWACJI.
Konkurs wiedzy o Czarnej Przemszy,
Prezentacja multimedialna ca ci dokona ,
Rozdanie certyfikatów

