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Parki Narodowe – nasze dziedzictwo.

„Musicie uczyć swoje dzieci, że Ziemia pod waszymi
stopami jest prochem naszych praojców.

Aby szanowały kraj, opowiadajcie im, że Ziemia
ta jest przebogata w różne pokrewne nam żywe

istoty.

(Mowa wodza Indian Seattle z 1854 r, z „Myśląc jak góra”,
Seed J., Macy J., Fleming P., Naess A. Wyd. Pusty Obłok)

                                                                                                      cytat z www.ekokalendarz.pl 

               24 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Parków Narodowych, w związku z tym

ważne jest przypominanie uczniom ich rodzinom o znaczeniu przyrody i jej wpływie na nasze

życie.  Współczesny  świat  pełen  jest  zagrożeń  dla  bioróżnorodności  naszej  Ziemi,  dlatego

kształtowanie postaw proekologicznych jest niezbędne już od wczesnych lat nauki szkolnej. 

               W edukacji ekologicznej jak wiemy, kształtowanie właściwych postaw daje efekt

dobrych zachowań w środowisku, w którym uczeń funkcjonuje. Metodą tzw. małych kroków

możemy  wpajać  to  co  właściwe,  aż  do  uzyskania  trwałych  postaw  młodego  człowieka

odpowiedzialnego za zdrowe środowisko przyrodnicze, w którym funkcjonuje. 

              Aby zachęcić uczniów do poszerzania i  utrwalania  wiedzy o otaczającej  nas

przyrodzie,  należy  go  jednak  najpierw  zaciekawić,  co  jak  wiemy  jest  niezbędne  do  jego

dalszego rozwoju w poszukiwaniu odpowiedzi na rodzące się pytania.

             Pamiętając więc o ważności dbania o narodowe dziedzictwo jakim są nasze Parki

Narodowe,  zachęcam  uczniów  i  nauczycieli,  zwłaszcza  w  tym  trudnym  czasie  zdalnego

nauczania, do skorzystania z materiałów dotyczących idei Parków Narodowych, które  ułatwią

przeprowadzenie lekcji wiadomości np. w postaci mini projektu edukacyjnego czy konkursu na

każdym etapie edukacyjnym.

             Polecam materiały, które zebrałam w Internecie i sama wykorzystałam do zajęć

lekcyjnych,  pozwalających  na  zastosowanie  metod  aktywizujących,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  ćwiczenia  umiejętności  poszukiwania  informacji  i  jej  praktycznego

zastosowania. Efektem takich zajęć będzie zwrócenie uwagi ucznia na poszerzenie wiedzy 

z edukacji ekologicznej i jej praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.

 Moja propozycja zajęć to:

1. Prezentacja multimedialna Parków Narodowych

2. Ćwiczenia utrwalające wiadomości – np. propozycje z kalendarza Parków Narodowych



3. Quizz wiadomości.

Materiały można wykorzystać na każdym etapie edukacyjnym a efektem naszych zajęć może

być praca plastyczna lub samodzielnie wykonana przez ucznia prezentacja multimedialna, w

zależności od wieku ucznia.

Polecane przez mnie materiały znajdują się na następujących stronach internetowych:

1. www.parkinarodowe.edu.pl

2. https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-05-24-Dzie%C5%84-Park
    %C3%B3w-Narodowych.pdf 
3. https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-parkach-narodowych-w-polsce/ 

4. https://www.edukator.pl/parki-narodowe-
polski,presentation,3916f390de732cce661308aa2dacf709d6411036.html 

5. http://www.msw-pttk.org.pl/dokumenty/parki_narodowe.html
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