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Plan pracy Szkolnego Koła LOP na rok szkolny 2015/2016 

 

Cel ogólny: 

 

Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy 

oraz odpowiedzialności za jej stan. 

 

Cele szczegółowe: 

 

 kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego; 

 kształtowanie charakteru i postawy wobec otaczającej przyrody; 

 propagowanie idei ochrony przyrody, środowiska i zdrowego trybu   

 życia; 

 rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy przyrodniczej; 

 pogłębianie wiedzy ekologicznej; 

 poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej; 

 promowanie  i poznawanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy; 

 popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży humanitarnego stosunku do  

 przyrody i prowadzenia obserwacji przyrodniczych; 

 prowadzenie akcji informacyjnych i propagandowych, gazetek; 

 inscenizacji, konkursów, wystaw, wycieczek; 

 wykorzystanie wiedzy o ochronie przyrody w codziennej praktyce. 
 

 

Lp. 
HASŁA 

PROGRAMOWE 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

 

 

 

1. Zadania 

organizacyjne 

1. Zwołanie zebrania członków SK LOP. 

2. Wybranie zarządu koła. 

3. Ustalenie zadań SK LOP w roku szkolnym  

    2015/2016. 

 

2. Propagowanie 

idei ochrony 

przyrody, 

środowiska                

i zdrowego 

trybu życia 

1. Redagowanie gazetek ściennych dotyczących działań 

proekologicznych: 

- Światowy Dzień Zwierząt (4 X), 

- Międzynarodowe Dni Ptaków (4-5 X), 

- Dzień Kundelka (25 X), 

- Źródła energii przyjazne środowisku, sposoby  

oszczędzania energii, efekt cieplarniany (XI), 
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- Dzień bez Futra (25 XI), 

- Dzień LOP (9 I) – historia, cele i zadania LOP, 

- Światowy Dzień Kota (25 II), 

- Światowy Dzień Wody (22 III), 

- Tydzień Czystości Wód (1-7 IV) - Woda w życiu  

  człowieka. Znaczenie wody, przyczyny i skutki  

  skażenia wód, konieczność oszczędzania wody, 

- Światowy Dzień Zdrowia (7 IV), 

- Dzień Ziemi ( 22 IV), 

- Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia  

  Hałasem  (25 IV), 

- Święto Polskiej Niezapominajki (15 V), 

- Dzień Praw Zwierząt (22 maja), 

- Europejski Dzień Parków Narodowych (24 V), 

- Światowy Dzień bez Papierosa (31 V), 

- Dni Lasu (1-7 VI) – Lasy i ich ochrona. 

2. "Czy moja rodzina dba o środowisko?" - ankieta. 

3. Prezentacje albumów, plakatów, projektów. 

4. Prelekcje i spotkania z pracownikami instytucji 

związanych z ochroną środowiska. 

5. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

3. Praktyczne 

działania na rzecz 

ochrony 

środowiska 

1. Prace porządkowe w ogródku szkolnym. 

2. Pielęgnacja i rozmnażanie roślin doniczkowych.  

3. Zbieranie surowców wtórnych. 

4. Utrwalenie 

humanitarnych 

postaw wobec 

zwierząt 

1. Przygotowanie i zawieszenie karmników dla ptaków. 

2. Zbiórka karmy dla ptaków. 

3. Zbiórka karmy do schroniska dla zwierząt. 

 

 

 

5. Organizacja  

i udział w 

konkursach 

ekologicznych 

1. Organizacja konkursów o tematyce związanej z ochroną 

środowiska:  

 " Co wiesz o LOP?" - quiz dla uczniów kl. IV - VI 

(styczeń 2016 r.); 

 "Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce" -  szkolny  

konkurs plastyczny dla uczniów kl. I - III oraz 

konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów  

kl. IV - VI (styczeń 2016 r.); 

 "Co wiemy o wodzie?" - quiz dla uczniów kl. IV-VI 
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(marzec 2016 r.); 

 "Woda - źródło życia" - szkolny konkurs plastyczny 

dla uczniów kl. I - VI (marzec 2016 r.); 

 "O czym szumi las?" - Międzyszkolny Konkurs 

Przyrodniczy (czerwiec 2016 r.). 

2. Udział w konkursach o tematyce związanej z ochroną 

środowiska. 

 

 

Opiekun koła: Paulina Andryańczyk 


