Problematyka zrównowa onego rozwoju, ze
szczególnym uwzgl dnieniem zmian klimatu
w projekcie nowej podstawie programowej
kszta cenia ogólnego.

•Podstawa programowa jest w polskim systemie
wiaty kluczowym dokumentem okre laj cym cele
i tre ci nauczania, umiej tno ci uczniów oraz
zadania
wychowawcze
szko y,
które
uwzgl dniane
odpowiednio
w
programach
wychowania
przedszkolnego,
programach
nauczania oraz umo liwiaj
ustalenie kryteriów
ocen szkolnych i egzaminacyjnych
•Regulacja tre ci kszta cenia w j zyku efektów
kszta cenia poprzez okre lenie wymaga na koniec
ka dego
etapu
edukacyjnego
ma na
celu
precyzyjne
okre lenie
tego,
czego
szko a
zobowi zana jest nauczy przeci tnego ucznia.

Wychowanie dla poszanowania ro lin i zwierz t.
Dziecko ko cz ce przedszkole i rozpoczynaj ce
nauk w szkole podstawowej:
•wymienia ro liny i zwierz ta yj ce w ró nych
rodowiskach przyrodniczych, np. na polu,
w lesie, na ce,
•wie, jakie warunki s potrzebne do rozwoju
zwierz t (przestrze
yciowa, bezpie-cze stwo,
pokarm)
i
wzrostu
ro lin
wiat o,
temperatura,
wilgotno );
•potrafi wymieni zmiany zachodz ce w yciu
ro lin
i zwierz t w kolejnych porach roku; wie, w jaki
sposób cz owiek mo e im pomóc i je chroni .

Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia
i poszanowania przyrody o ywionej
i nieo ywionej.
Ucze ko cz cy klas I:
w zakresie rozumienia i poszanowania wiata ro lin
i zwierz t:
•

•
•

rozpoznaje ro liny i zwierz ta
yj ce w takich
rodowiskach przyrod-niczych, jak park, las, pole
uprawne, sad i ogród (dzia ka),
zna
sposoby
przystosowania
si
zwierz t
do
poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków,
zapadanie w sen zimowy,
wymienia warunki konieczne do rozwoju ro lin
i zwierz t w gospodarstwie domo-wym, w szkolnych
uprawach
i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy

•wie, jaki po ytek przynosz

zwierz ta

rodowisku:

niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów
przez owady, spulchnianie gleby przez d
•zna

zagro enia

dla

rodowiska

strony cz owieka: wypalanie

k i

ownice,

przyrodniczego

ze

ciernisk, zatruwanie

powietrza i wód, po ary lasów, wyrzucanie odpadów
i spalanie mieci itp.;
•chroni przyrod : nie mieci, szanuje ro liny, zachowuje
cisz

w parku i w lesie, pomaga zwierz tom przetrwa

zim i upalne lato,

• zna zagro enia czyhaj ce na cz owieka ze
strony
zwierz t
(niebezpieczne
i
chore
zwierz ta) i ro lin (np. truj ce owoce, li cie,
grzyby),
• wie, e nale y segregowa
mieci; rozumie
sens stosowania opakowa ekologicznych;
• wie, e nale y oszcz dza wod ; wie, jakie
znaczenie ma woda w yciu cz o-wieka, ro lin
i zwierz t;

1. Edukacja przyrodnicza. Ucze ko cz cy klas III:
• opisuje
ycie w wybranych ekosystemach:
w lesie, ogrodzie, parku,
ce i zbiornikach
wodnych;
• podejmuje dzia ania na rzecz ochrony przyrody
w swoim
rodowisku; wie, jakie zniszczenia
w przyrodzie powoduje cz owiek (wypalanie k,
za miecanie
lasów,
nadmierny
ha as,
usownictwo);
•
zna wp yw przyrody nieo ywionej na ycie
ludzi, zwierz t i
ro lin:
wp yw
wiat a
onecznego na cykliczno
ycia na Ziemi,
znaczenie
powietrza
i wody dla ycia, znaczenie wybranych ska
i minera ów dla cz owieka (np. w giel i glina);

PRZYRODA
•

•

•
•

•

podaje przyk ady wyst powania i wykorzystania
rozszerzalno ci
cieplnej
substancji
w
yciu
codziennym, wyja nia zasad dzia ania termometru
cieczowego;
wykonuje i opisuje proste do wiadczenia wykazuj ce
istnienie powietrza i ci nienia atmosferycznego;
buduje na podstawie instrukcji prosty wiatromierz
i wykorzystuje go w prowadzeniu obserwacji;
wymienia nazwy sk adników pogody oraz przyrz dów
cych do ich pomiaru;
obserwuje pogod , mierzy temperatur
powietrza
oraz okre la kierunek wiatru, rodzaje opadów
i osadów, stopie
zachmurzenia nieba, prowadzi
kalendarz pogody;
opisuje i porównuje cechy pogody w ró nych porach
roku, dostrzega zale no mi dzy wysoko ci
ca,
ugo ci dnia a temperatur powietrza w ci gu roku.

Cz owiek a rodowisko. Ucze :
•prowadzi obserwacje i proste do wiadczenia wykazuj ce
zanieczyszczenie najbli szego otoczenia;
•wyja nia wp yw codziennych zachowa w domu,
w szkole,
i miejscu zabawy na stan rodowiska naturalnego;
•proponuje dzia ania sprzyjaj ce rodowisku;
•podaje przyk ady miejsc w najbli szym otoczeniu, w
których zasz y korzystne i niekorzystne zmiany pod
wp ywem dzia alno ci cz owieka;
•podaje przyk ady pozytywnego i negatywnego wp ywu
rodowiska na zdrowie cz owieka;
•wykazuje do wiadczalnie wp yw ró nych substancji na
wzrost i rozwój ro lin, dokumentuje i prezentuje wyniki
do wiadczenia.

Szko a powinna zapewni warunki do
bezpiecznego prowadzenia zaj

badawczych

i terenowych, obserwacji i eksperymentów.
Cz

obserwacji i do wiadcze

charakter ci

powinna mie

y lub okresowy w powi zaniu

np. ze zmianami pór roku lub stanów pogody.

Gimnazjum
• Ucze
zna zró nicowanie przestrzenne warunków
rodowiska przyrodniczego, ich g ówne przyczyny oraz
skutki dla dzia alno ci cz owieka
• Ucze
rozumie
powi zania
zjawisk,
procesów
przyrodniczych, gospodarczych i spo ecznych w ró nych
skalach
przestrzennych
(regionalnej,
krajowej,
globalnej) oraz ich wp yw na
ycie spo eczno ci
lokalnych.

Wybrane zagadnienia geografii fizycznej.

Ucze :
•wymienia i charakteryzuje g ówne czynniki klimatotwórcze;
•charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych
liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów
atmosferycznych w ci gu roku w wybranych stacjach
meteorologicznych
po onych
w
ró nych
strefach
klimatycznych; oblicza amplitud i redni temperatur
powietrza;
•wykazuje na przyk adach zwi zek mi dzy wysoko ci
ca a temperatur powietrza;
•wykazuje zró nicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie
analizy
map
temperatury
powietrza
i
opadów
atmosferycznych oraz map stref klimatycznych Ziemi;

•

podaje na podstawie map tematycznych zale no ci
mi dzy strefami
o wietlenia Ziemi a stre-fami
klimatycznymi;
wykazuje
wp yw
klimatu
na
zró nicowanie ro lin-no ci i gleb na Ziemi

•

podaje g ówne cechy klimatu Polski; wykazuje ich
zwi zek z czynnikami je kszta tuj cymi; wyja nia
mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy
morskiej;

•

wykazuje
konieczno
ochrony
rodowiska
przyrodniczego i kulturowego w Polsce; wymienia formy
jego ochrony, proponuje konkretne dzia ania na rzecz
jego ochrony we w asnym regionie.

Chemia – III etap edukacyjny
•

wymienia
ród a,
rodzaje
i
skutki
zanieczyszcze
powietrza; planuje sposób
post powania pozwalaj cy chroni powietrze
przed zanieczyszczeniami.

GEOGRAFIA
IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
Relacja cz owiek- rodowisko przyrodnicze
a zrównowa ony rozwój
Ucze :
rozró nia przyczyny zachodz cych wspó cze nie
globalnych
zmian
klimatu
(ocieplenia
globalnego) i ocenia rozwi zania podejmowane
w skali globalnej i regionalnej zapobiegaj ce
temu zjawisku;

Chemia – IV etap edukacyjny – zakres podstawowy

–

•

proponuje alternatywne ród a energii – analizuje
mo liwo ci ich zastosowa (biopaliwa, wodór,
energia s oneczna, wodna, j drowa, geotermalne
itd.);
analizuje wp yw ró norodnych sposobów uzyskiwania
energii na stan rodowiska przyrodniczego

GEOGRAFIA
IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony
Cele kszta cenia – wymagania ogólne
•
Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych rodowiska
przyrodniczego, ycia i gospodarki cz owieka oraz
wzajemnych powi za
i zale no ci w systemie
cz owiek-przyroda-gospodarka
•

.

Proponowanie rozwi za problemów wyst puj cych
w rodowisku geograficznym, zgodnie z koncepcj
zrównowa onego rozwoju i zasadami wspó pracy,
w tym mi dzynarodowej

.

Wymagania szczegó owe

•

wyja nia na przyk adach obserwowane przyczyny
i skutki globalnych zmian klimatu na Ziemi;

•

wskazuje na mapach zasi g obszarów wspó cze nie
zlodzonych i ocenia wp yw zmian klimatycznych na
zmiany zasi gu tych obszarów;

•

omawia
podstawowe
zasady
zrównowa onego
rozwoju
i
ocenia
mo liwo ci
ich
realizacji
w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

•

charakteryzuje zmiany w strukturze zu ycia energii
post puj ce wraz z rozwojem gospodarczym krajów
wiata i ocenia skutki wynikaj ce z rosn cego zu ycia
energii oraz konieczno pozyskiwania nowych róde
energii;

Przedmiot uzupe niaj cy: PRZYRODA
IV etap edukacyjny
Celem zaj
Przyroda jest poszerzenie wiedzy
z zakresu nauk przyrodniczych tych uczniów,
którzy na IV etapie edukacyjnym nie wybrali
zaj
w zakresie rozszerzonym z przedmiotów:
fizyka, chemia, biologia, geografia.

kontrowersyjne
problemy
w
mediach:
wyczerpywanie
si
róde
energii,
niebezpiecze stwa energetyki j drowej, wp yw
dzia alno ci ludzkiej na klimat.
czy energia s oneczna stanie si rozwi zaniem
problemów energetycznych na Ziemi?.
efekt
cieplarniany
od
strony
fizycznej
–
kontrowersje wokó wp ywu cz owieka na jego
pog bianie si ;
gazy cieplarniane – charakter, ród a i mo liwo ci
ograniczenia emisji;

1) zrównowa ony rozwój
przysz ci wiata.

jedyn

alternatyw

dla

2) lizgawki w Holandii – zmiany klimatyczne na
obrazach.
3) fizyczne
w ciwo ci
kszta towaniu klimatu;

wody

i

jej

rola

w

Tre ci nauczania i umiej tno ci – wymagania
szczegó owe
•
•

•

analizuje
zmiany
w
podej ciu
do
gospodarowania
zasobami
rodowiska
naturalnego
przedstawia
problemy
zwi zane
z
eksploatacj
zasobów
naturalnych,
wskazuj c przyk ady niszcz cej dzia alno ci
cz owieka.
analizuje materia y prasowe oraz z innych
rodków przekazu, wskazuj c ró ne aspekty
wybranych
problemów
globalnych
(energetyka, ocieplanie si klimatu itp.).

• przedstawia mechanizm efektu cieplarnianego
i omawia kontrowersje dotycz ce wp ywu
cz owieka na zmiany klimatyczne;
• okre la
cele
rozwoju
zrównowa onego
i przedstawia zasady, którymi powinna kierowa
si gospodarka wiata.
• przedstawia na podstawie informacji z ró nych
róde , jakie jest wspó czesne wykorzystanie
energii s onecznej dla potrzeb gospodarki i jakie
perspektywy rozwoju energetyki s onecznej.

