ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 59)
Analiza celów i treści Podstawy Programowej pod kątem realizacji zajęć edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu.
I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Cele kształcenia - wymagania
ogólne

Cele kształcenia- wymagania szczegółowe

IV. W zakresie poznawczego
obszaru rozwoju uczeń osiąga:
8) umiejętność obserwacji faktów,
zjawisk przyrodniczych,
społecznych
i gospodarczych, wykonywania
eksperymentów i doświadczeń, a
także umiejętność formułowania
wniosków i spostrzeżeń;
9) umiejętność rozumienia
zależności pomiędzy składnikami
środowiska przyrodniczego
12) umiejętność samodzielnej
eksploracji świata, rozwiązywania
problemów i stosowania nabytych
umiejętności w nowych sytuacjach
życiowych

I. Edukacja polonistyczna.
6. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń:
2) korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i
rozwija swoje zainteresowania;
3) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc
indywidualne strategie uczenia się
IV. Edukacja przyrodnicza.
1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:
1) rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte
ochroną;
2) rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa
składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie;
3) rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku
przyrodniczym;
4) odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego,
potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;
6) planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy
notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo- skutkowego i czasowego;
7) chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym
otoczeniu – miejscowości, regionie;
8) segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania.

II ETAP EDUKACYJNY obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe
Przyroda- kl IV
Cele kształcenia - wymagania ogólne

Cele kształcenia- wymagania szczegółowe

I.
Wiedza
5. Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych
składników środowiska, rozumienie prostych zależności
między tymi składnikami.
6. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy
szkoły
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
7. Dostrzeganie zależności występujących między
poszczególnymi składnikami
środowiska przyrodniczego, jak również między
składnikami środowiska a działalnością człowieka.
III. Kształtowanie postaw – wychowanie
7. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan
środowiska przyrodniczego
przez:
1) właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym;
2) współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy;
3) działania na rzecz środowiska lokalnego;
4) wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki
zagospodarowania najbliższej okolicy;
5) świadome działania na rzecz ochrony środowiska
przyrodniczego i ochrony
przyrody.

III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. Uczeń:
1) wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru (temperatura
powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru);
2) odczytuje wartości pomiaru składników pogody stosując właściwe jednostki;
3) prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega zależności;
4) podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia;
5) podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego;
6) nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i opisuje ich
następstwa;
7) opisuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas występowania
niebezpiecznych zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej);
8) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku. a obserwacją
VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:
1) wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy;
2) rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich funkcje;
3) określa zależności między składnikami środowiska przyrodniczego
i antropogenicznego;
4) charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy;
5) opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań rodzinnych, starych
fotografii;
6) ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej okolicy;
7) wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej miejscowości;
8) wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów zabytkowych
w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony;
9) ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej
ojczyzny

BIOLOGIA KL V-VIII

Cele kształcenia - wymagania ogólne

Cele kształcenia- wymagania szczegółowe

IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania
problemów
biologicznych. Uczeń:
1) interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo- skutkowe między
zjawiskami, formułuje wnioski;
2) przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami
biologicznymi.
VI. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń:
1) uzasadnia konieczność ochrony przyrody;
2) prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;
3) opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie
korzystającego z dóbr przyrody

VII. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:
8) przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe (skala porostowa), ocenia
stopień
zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową;
9) przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje
racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju.
VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń:
1) przedstawia istotę różnorodności biologicznej;
2) podaje przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów;
3) analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;
4) uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej;
5) przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnia konieczność
ich
stosowania dla zachowania gatunków i ekosystemów.

Geografia kl V-VIII
Cele kształcenia - wymagania ogólne

Cele kształcenia- wymagania szczegółowe

I. Wiedza geograficzna.
6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska
przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku
geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków
środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka.
8. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i
humanistyczną.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych
zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata.

IX. Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy
Uczeń:
6) prezentuje główne czynniki kształtujące klimat Polski;
7) charakteryzuje elementy klimatu Polski oraz długość okresu wegetacyjnego;
8) wyjaśnia wpływ zmienności pogody w Polsce na rolnictwo, transport i
turystykę;
12) rozróżnia rodzaje lasów w Polsce (na podstawie filmu, ilustracji lub w terenie)
oraz wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości Polski;
13) wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe
oraz podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i

6. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań
pomników przyrody występujących na obszarze własnego regionu;
problemów dotyczących środowiska geograficznego.
14) podaje argumenty za koniecznością zachowania walorów dziedzictwa
7. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań
przyrodniczego;
prośrodowiskowych i społecznych.
15) wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski
8. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.
oraz omawia ich znaczenie gospodarcze;
9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności
16) przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
komunikowania się z innymi.
Polski
10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu
codziennym.
TECHNIKA KL. IV-VI
Cele kształcenia - wymagania ogólne
VI. Przyjmowanie postawy proekologicznej.
1. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan
środowiska.
2. Kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów
znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
3. Eko-technologie pomocne w ochronie środowiska.
4. Ekologiczne postępowanie z wytworami technicznymi, szczególnie zużytymi.

Wyciąg z rozporządzenia opracowała Zofia Pietryka

Cele kształcenia- wymagania szczegółowe
III. Inżynieria materiałowa. Uczeń:
7) racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;
8) rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z
różnych
materiałów oraz elementów elektronicznych

