
 

„Piątka dla Natury” – ogólnopolski program edukacyjny realizowany pod hasłem: 

Działamy dziś, z myślą o jutrze! 

Program realizowany jest we wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej w ramach Małego 

Samorządu i opiera się na 5 najważniejszych obszarach ochrony środowiska: 

1. Troska o drzewa. 

2. Oszczędzanie wody. 

3. Segregowanie odpadów. 

4. Redukcja zużycia plastiku. 

5. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Co miesiąc każda klasa realizuje gotowy scenariusz zajęć w pełni zgodny z podstawą 

programową. Zawiera on gotowe pomysły na to, jak w interesujący sposób, przybliżyć 

dzieciom zagadnienia związane z ochroną środowiska. Na końcu każdego scenariusza 

znajduje się ekowyzwanie – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie kreatywnym. 

Cel programu: 

Celem programu jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów 

do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że 

każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często, ma 

szansę stać się realną zmianą na większą skalę. Program ma przyczynić się również do 

rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje  

w codziennych nawykach. 

Cele szczegółowe: 

- nauka segregacji odpadów oraz uświadomienie uczniom, dlaczego warto to robić, 



- troszczenie się o roślinność wokół nas, a szczególnie o drzewa oraz uświadomienie uczniom 

znaczenia roślinności w prawidłowym funkcjonowaniu przyrody na Ziemi, 

- edukacja dzieci w zakresie odpowiedniego użytkowania wody i jej oszczędzania oraz 

znaczenia wody w życiu naszej planety, 

- redukcja zużycia plastiku poprzez odpowiednie segregowanie odpadów plastikowych  

(w tym butelek PET) oraz wykorzystanie odzyskanego materiału do wtórnej produkcji; 

- uświadomienie uczniom potrzeby zbiórki elektroodpadów i znaczenia recyklingu dla 

ochrony środowiska; 

- poznanie podstawowych pojęć ekologicznych; 

- dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku; 

- rozpoznawanie struktur i zależności występujących w środowisku przyrodniczym; 

- uczenie się mądrego korzystania z zasobów natury; 

- umiejętność obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania; 

- czynna ochrona przyrody; 

- rozwijanie umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy 
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