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Streszczenie  
We współczesnej metodyce za podstawowy kanon nauczania dzieci młodszych uważa się 
aktywność i wielozmysłowe poznawanie świata. Radość z odkrywania świata jest 
charakterystyczną cechą dzieci, a różnorodna aktywność jest ważnym czynnikiem ich rozwoju. 
Zarówno zabawowe, jak i szkolne aktywności wyzwalają zainteresowanie otoczeniem oraz 
sprzyjają doskonaleniu zmysłów w procesie poznawania otaczającej rzeczywistości. Swobodne 
doświadczanie najbliższego środowiska i uczenie się mimowolne wraz z wiekiem dziecka 
przechodzi do celowego uczenia się i nabywania wiedzy oraz kompetencji. Ważnym źródłem 
zaspokojenia ciekawości poznawczej są bliższe i dalsze wycieczki edukacyjne. Zajęcia w 
terenie pozwalają na bezpośrednie, wielozmysłowe i wielowymiarowe poznawanie środowiska 
społecznego oraz przyrodniczego.  
 
Słowa kluczowe: poznawanie świata przez zmysły, aktywność dzieci, współczesna dydaktyka.  
 
Summary 
In contemporary methodology, activity and multisensory world cognition is regarded as the 
basic canon of teaching younger children. The joy of discovering the world is a characteristic 
feature of children and diverse activities are an important factor in their development. Both 
playful and school activities trigger interest in the environment and enhance sensory perception 
in the process of learning the surrounding reality. Unrestrained experience of the immediate 
environment and involuntary learning proceeds to a deliberate learning and acquisition of 
knowledge and competence with child's age. An important source of satisfying cognitive 
curiosity are closer and further educational trips. Field activities allow direct, multi-sensory and 
multidimensional learning of social and natural environment. 
 
Key words: learning the world through senses, children’s activity, contemporary teaching. 

 
 

1. Dziecięca aktywność a wielozmysłowe poznawanie świata  
Każde dziecko rozwija się i dorasta w swoim tempie, a jego rozwój nie przebiega dokładnie tak 
jak u innych dzieci w takim samym wieku życia. Każda jednostka ma inne potrzeby i typ 
temperamentu, co niewątpliwie wiąże się z odmiennymi postępami w różnych sferach jej 
osobowości. Chociaż przedstawiane w literaturze naukowej klasyfikacje etapów rozwoju 
dziecka są zawsze sporym uproszczeniem, to ważne jest, w jakim okresie życia dziecko 
osiągnie dany etap, zaś każda sekwencja rozwoju, rytm oraz tempo zmian będą specyficzne i 
indywidualne dla poszczególnych jednostek (Ilg, Amens, Baker, 2015, s. 230).  
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 Psycholodzy zwracają jednak uwagę, że radość odkrywania świata jest charakterystyczną 
cechą wszystkich dzieci, niezależnie od tempa ich rozwoju zarówno w wieku przedszkolnym, 
jak i młodszym wieku szkolnym. Różnoraka aktywność jest zaś zawsze istotnym czynnikiem 
ich rozwoju. Zadawanie tysięcy pytań o otaczającą rzeczywistość, uczenie się funkcjonowania 
w roli przedszkolaka czy ucznia, a także stałe wzbogacanie słownictwa w oparciu o nowe 
doświadczenia społeczne to wyraźnie zauważalne symptomy niewyczerpanej energii 
poznawania najbliższego otoczenia w dominującej formie aktywności, jaką jest zabawa, a 
później nauka. Swobodne doświadczanie najbliższego świata i mimowolne uczenie się 
stopniowo, wraz z wiekiem dziecka, zmienia się w celowe i coraz bardziej świadome 
zdobywanie wiadomości oraz nabywanie umiejętności.  
Zabawa jest częścią życia i podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym − 
pomaga mu poznawać świat poprzez próbowanie, naśladowanie, konstruowanie i 
eksplorowanie. Warto też dodać, że zabawa ma duże znaczenie dla rozwoju psychicznego i 
procesu przystosowania społecznego dziecka. W środkowym dzieciństwie (wiek przedszkolny) 
pojawiają się u dziecka już całkiem lokomocyjnie sprawnego nowe obszary działania - 
komunikacja z innymi za pomocą słowa i wyobraźnia będąca narzędziem nieskrępowanej 
aktywności umysłowej. W psychologii rozwoju człowieka rolę zabawy podkreśla się w rozwoju 
wszystkich części ciała, nauce komunikowania się z innymi, rozładowywaniu napięć 
emocjonalnych, zaspokajaniu pragnień i potrzeb, stymulowaniu twórczości, uczeniu się życia w 
grupie społecznej, przestrzeganiu panujących w niej zasad i norm postępowania moralnego, a 
także w uczeniu się ról właściwych dla swojej płci oraz nabywaniu pożądanych cech 
osobowości, tj. współdziałanie, prawdomówność, koleżeńskość (Hurlock, 1985, s. 10-11). W 
miarę jak dzieci są coraz starsze (młodszy wiek szkolny) zmniejsza się liczba uczestników ich 
zabaw i maleje ilość podejmowanych czynności zabawowych, które wymagają udziału innych, 
a zabawa staje się bardziej dostosowana do płci. Zjawisko to psycholodzy tłumaczą 
następującymi faktami: dzieci starsze mają mniej czasu na zabawę, dlatego spędzają go tak, aby 
miały jak najwięcej satysfakcji i przyjemności; niektóre zabawy są dla nich nudne lub 
dziecinne, stąd preferują zajęcia ciekawsze i bardziej różnorodne (Ibidem, s. 14). Zabawy 
przybierają wówczas inny wymiar − zastępowane są grami z ustalonymi regułami. Gry z 
regułami stanowią późniejszą niż zabawa „na niby” formę aktywności. Podejmowane w nich 
działania mają konkretnie określone zasady, strukturę oraz cel (wygranie). Dziecko jest w stanie 
akceptować reguły i przestrzegać ich w postępowaniu. W grze ulega zmianie relacja 
międzyosobowa − wymaga ona podporządkowania się zasadom przez wszystkich graczy. 
Relacje partnerskie wiernie odzwierciedlają zatem ustalone zasady gry. Bogactwo aktywności 
w zabawach i grach edukacyjnych pobudza do poznawania świata poprzez wiele zmysłów, 
sprzyjając tym samym odbieraniu wrażeń, spostrzeganiu zjawisk i tworzeniu wyobrażeń w 
umyśle dziecka, a także dając podstawę do poznania myślowego.  
J. Szempruch pisze, że współczesna edukacja „musi uczyć spostrzegania zjawisk, odkrywania, 
analizowania, interpretowania faktów, zadawania pytań” (2001, s. 186). Służy temu 
wielozmysłowe poznawanie świata, a w tym wszelkie aktywności działaniowe związane z 
obserwowaniem, eksperymentowaniem lub bezpośrednim badaniem otoczenia. Pamiętać jednak 
należy, że większość dzieci młodszych potrzebuje zachęty nauczyciela do podejmowania takich 
czynności. Z tego też względu zwracanie uwagi na to, co nas otacza, doświadczanie nowych 
sytuacji jest pozytywne oraz warte omówienia, zwłaszcza w sytuacji, gdy jesteśmy poza 
budynkiem przedszkola czy szkoły i dzieci mają możliwość postrzegania oraz bezpośredniego 
poznawania tego, co je otacza. W parku, lesie czy na wsi dziecko prawdopodobnie może 
zobaczyć, usłyszeć, dotknąć lub posmakować o wiele więcej niż w mieście. Dzieciom 
mieszkającym w mieście oczywiście również nie brakuje okazji do odkrywania, jeśli tylko 
nauczyciele oraz rodzice potrafią motywować i zachęcać do bacznego zwracania uwagi na 
otoczenie. Miasto daje wiele okazji do podziwiania ruchu autobusów, tramwajów, aut, czasem 
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obserwowania robót drogowych, pracowników budujących mieszkania, ciężkiego sprzętu 
budowlanego. Wykorzystując trawniki przed blokami, wyjścia do parku celem obserwowania 
przyrody, też można zwrócić uwagę na rośliny i różnorodne małe zwierzęta, tj. mrówki, 
dżdżownice, gąsienice czy pełzające po trawie ślimaki. Słuchanie odgłosów najbliższego 
środowiska to również cenne doświadczenie dla dzieci młodszych. Odkrywanie świata to ważna 
umiejętność, gdyż oswaja dziecko ze zwierzętami, wiatrem, burzą, likwiduje nieuzasadnione 
lęki przed np. żabami, owadami, a także jest to znakomita okazja, by nauczyć się odróżniać 
sytuacje groźne od tych bezpiecznych (Bacus, 2011, s. 192-193). Podziwianie natury i 
osobliwości przyrody, poznawanie wytworów cywilizacji to tylko niektóre pomysły 
pozwalające na wielozmysłowe doświadczanie świata w otoczeniu placówki edukacyjnej lub 
środowiska społecznego i przyrodniczego w sąsiedztwie dalszym. Nie należy zapominać, że 
dzieci chętnie uczestniczą w rozmaitych formach aktywności, które pobudzają ich naturalną 
ciekawość odkrywania, dając radość i wywołując zdziwienie. 
 W młodszym wieku szkolnym − określanym jako późne dzieciństwo − dziecko podejmuje rolę 
ucznia i stopniowo nabywa poczucia kompetencji. Kompetencja oznacza tu opanowanie 
kluczowych umiejętności korzystania z ważnych narzędzi, tj.: pisanie, czytanie, liczenie oraz 
funkcjonowanie w świecie społecznym, dające poczucie satysfakcji, a także predysponujące do 
odnoszenia sukcesów w dalszych etapach życia (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2016, s. 165). 
W tym okresie rozwojowym uczenie się spontaniczne ustępuje miejsca nowemu sposobowi 
uczenia się pod kierunkiem nauczyciela oraz dostosowywania się do wymagań programu 
nauczania i oczekiwanego zachowania wobec innych osób. Przed dzieckiem stawiane są 
konkretne cele i zadania, wymagające koncentracji na działaniach, które egzekwuje nauczyciel 
udzielający informacji zwrotnych. Autorytet nauczyciela staje się dla dziecka znaczący, dlatego 
mądre wykorzystanie tego faktu w procesie kształcenia pozwala realizować program 
edukacyjny, który jest zewnętrzny wobec uczącego się dziecka (Ibidem, s.199). Potrzeba bycia 
kompetentnym objawia się chęcią robienia czegoś ważnego i potrzebnego, dlatego też dziecko 
dąży do realizacji osobistej potrzeby uznania i osiągania pozytywnych rezultatów. Dobre 
wyniki i sukcesy szkolne pozwalają doświadczać aprobaty otoczenia, w efekcie czego pojawia 
się zadowolenie z własnej działalności. Stopniowe rozwijanie poczucia autonomii i sprawstwa, 
podejmowanie inicjatywy oraz uczenie się akceptowania regulacji zewnętrznej (inspiracji i 
kierowania nauczyciela), która wyznacza granice aktywności edukacyjnej dziecka wzmacniają 
dziecięce poczucie kompetencji i sprzyjają umiejętności rozsądnego podejmowania decyzji. 
Nauka szkolna często związana jest też z pracą dziecka, rozumianą jako aktywność szkolna, 
ukierunkowana na cel, a więc zmierzająca do osiągania określonych wyników. W młodszym 
wieku szkolnym wdrażanie do pracy nie jest mniej ważne niż zabawa, ponieważ w rozwoju 
jednostki staje się ona instrumentem wychowania, jego celem i rezultatem. Dzieci poznają 
społeczny sens pracy, doświadczają poprzez poznawanie jej wartości, motywacji do 
uczestnictwa w pracy społecznie użytecznej i właściwego stosunku do pracy własnej oraz 
innych osób, a także jej wytworów. Warto też dodać, że ta działalność edukacyjna dostarcza 
wielu sytuacji do rozwijania zmysłów i wiązania nauki z życiem codziennym. Obszary pracy 
dziecka mogą być związane z samoobsługą, potrzebami i życiem w grupie, z uprawą roślin i 
hodowlą zwierząt (np. w kąciku przyrody), pracami na rzecz innych (Parlak, 2016, s. 108-109). 
Dają one szansę na zdobywanie nowych informacji i wiadomości, nabywanie umiejętności w 
działaniu i poprzez działanie, przeżywanie rozmaitych sytuacji oraz szukanie rozwiązań w 
nietypowych sytuacjach.  
Podsumowując, można powiedzieć, że podstawowe formy dziecięcej aktywności w wieku 
przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym wyzwalają zainteresowanie dziecka otoczeniem 
bliższym oraz dalszym, sprzyjając tym samym pobudzaniu i doskonaleniu zmysłów poprzez 
angażowanie ich w proces poznawania świata. Zgodnie z ustaleniami naukowymi psychologii 
rozwoju człowieka, rozwój percepcji u dzieci młodszych związany jest przede wszystkim z 
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poznawaniem poprzez wszystkie zmysły, które dopełniają i wzbogacają odbierany obraz 
rzeczywistości.  
 
Aktywność i wielozmysłowe poznawanie świata w kontekście współczesnej dydaktyki 
We współczesnej edukacji poszukuje się kanonu kształcenia, odpowiadającego społeczeństwu 
opartemu na wiedzy, który optymalnie wykorzystuje potencjał tkwiący w człowieku. Terminy 
związane z holistycznym rozwojem dziecka, innowacyjnością i kreatywnością, twórczym 
myśleniem oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii mocno eksponowane są w 
dyskursach naukowych o edukacji. Wyzwaniem edukacji jest szkoła dobrej jakości, która 
oczekuje nauczyciela o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych − 
profesjonalisty potrafiącego zaspokoić ciekawość poznawczą uczniów oraz maksymalizować 
ich szanse rozwojowe (Zacłona, 2013, s. 24). Należy dodać, że szkoła, w której dobra jakość 
kształcenia jest ważną cechą, wpisuje się w aktualny kierunek zmian edukacyjnych. 
Proces kształcenia charakteryzujący się planowaniem, celowością oraz świadomością w 
nabywaniu wiedzy i umiejętności oraz powiązaniem z kształtowaniem postaw, poglądów i 
przekonań związany jest z dwustronnym relacyjnym funkcjonowaniem dwóch podmiotów: 
nauczyciela i uczniów. Podstawą tego procesu jest aktywność związana z oddziaływaniem na 
dziecko bodźców pochodzących ze środowiska, od innych podmiotów życia społecznego oraz z 
preferencjami każdej jednostki, jej potrzebami i motywami (Matczak, 2004; za: Wereszczyńska, 
2011, s. 79). Aktywność w edukacji rozumiana jest jako ważny element w rozwoju 
intelektualnym, emocjonalnym i praktycznym. Dwa wymiary aktywności: asymilacja i 
twórczość to ważne filary rozwoju. Asymilacja związana jest z przyswajaniem wiadomości, a 
twórczość umożliwia rozwijanie i doskonalenie własnych zdolności badawczych. W. Okoń 
podkreśla, że uczeniu się człowiek zawdzięcza swój rozwój, przygotowanie do życia i swoje 
człowieczeństwo (1998, s. 59). Wykorzystywanie w procesie szkolnej edukacji czterech dróg 
uczenia się, tj.: przyswajanie, odkrywanie, działanie i przeżywanie, pozwala uruchamiać u 
dzieci postawy receptywne, badawcze, aktywne oraz afektywne. Zasadność teorii kształcenia 
wielostronnego i uznanie jej za podstawowy paradygmat w pracy dydaktycznej argumentowana 
jest przez J. Półturzyckiego następująco: stanowi ona integralną część i zapewnia najlepsze 
rezultaty kształcenia, gdyż przyczynia się do wszechstronnego i harmonijnego rozwijania 
osobowości dziecka, jednocześnie dając podbudowę do samodzielnego uczenia się i 
samokształcenia (2002, s. 140). Dydaktycy podkreślają związek aktywności ucznia w sferze 
intelektualnej, emocjonalnej i praktycznej z teorią nauczania aktywizującego, która zakłada 
zaangażowanie w procesie uczenia się poznawania, odkrywania, przeżywania i działania 
(Śnieżyński, 1984; za: Ganczarska, 2011, s. 92).  
Rozwój poznawczy dziecka następuje w toku uczenia się, rozumianego jako ciąg zmian, które 
pojawiają się w wyniku gromadzonych doświadczeń o otaczającym świecie. Bogactwo 
otoczenia, w jakim dziecko przebywa i nabywa doświadczeń, stanowi istotny czynnik 
decydujący o tempie jego rozwoju intelektualnego. „J. Piaget podkreślał wagę aktywnego 
uczestnictwa i interakcji z otoczeniem. Nauczyciel powinien tworzyć odpowiednie środowisko 
w postaci bogatych, zróżnicowanych materiałów i czynności stymulujących naturalną 
ciekawość dziecka. Przede wszystkim tworzenie okazji do uczenia się przez odkrywanie 
zachęca dzieci do eksplorowania otoczenia i uczenia się poprzez swoje własne działania” 
(Birch, Malim, 1997, s. 52).  
D. Klus-Stańska i M. Szczepska-Pustkowska twierdzą z kolei, że „za szczególnie ważne uważa 
się to, w jaki sposób uczeń dochodzi do wiedzy (…), nabywanie wiedzy z cudzych wyjaśnień 
konstruuje w umyśle umiejętność odtwarzania cudzej wiedzy, podczas gdy samodzielne jej 
wytwarzanie wyposaża jednostkę w umiejętność wytwarzania wiedzy (…). Wiedza to nie tyle 
zbiór wiadomości (znaczeń), ile sposób ich funkcjonowania w umyśle jednostki” ( 2011, s. 
484). Autorki, odwołując się do dyskursu naukowego o wczesnej edukacji w kontekście 
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konstruktywistyczno-rozwojowym, mocno akcentują potrzebę organizowania przez nauczyciela 
odpowiedniego środowiska edukacyjnego. 
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są codzienną częścią życia dziecka w placówce 
oświatowej. O rodzaju zajęć edukacyjnych decydują zadania związane z programem nauczania 
i konkretnymi celami zajęć. Kierowanie przebiegiem aktywności dziecięcej może przyjmować 
rozmaite formy organizacyjne, tj. zajęcia z całą grupą, w małych zespołach czy indywidualne z 
poszczególnymi dziećmi. Formy te związane są z rodzajem dziecięcej aktywności: poznawczej, 
umysłowej, ruchowej, plastycznej, technicznej (Lendzion, 2016, s. 87). Uporządkowana praca 
dzieci i dostępność rozmaitych środków dydaktycznych stymulują oraz motywują dzieci do 
aktywności i działań proedukacyjnych. 
Źródłem zaspokojenia ciekawości poznawania świata przez dzieci młodsze są też wycieczki 
krótsze i dłuższe, związane z treściami programowymi, które wynikają z aktualnej podstawy 
programowej. Mają one niemałe znaczenie z punktu widzenia dydaktyki, ponieważ pobudzają 
chęć do uczenia się oraz uruchamiają aktywności: społeczną, intelektualną i emocjonalną oraz 
zaangażowanie w proces doświadczalnego poznawania otoczenia społeczno-przyrodniczego. A. 
Szkolak pisze, że wycieczka „jest niejednokrotnie konieczną i niezastąpioną, najbogatszą i 
najbardziej atrakcyjną formą organizacyjną procesu edukacyjnego” (2016, s. 91). Konieczność 
stosowania tej formy w edukacji wynika z faktu, że proces poznawania rzeczywistości 
przebiega na drodze od bezpośredniego spostrzegania przez umysłowe przetwarzanie 
prowadzące do uogólnień aż do zastosowania i sprawdzenia wiedzy w praktyce. Każda 
wycieczka mająca formę zajęć terenowych powinna być dobrze przygotowana, odpowiednio 
zorganizowana, przeprowadzona i wielostronnie wykorzystana (Ibidem, s. 92, 93). Za te 
obszary pracy metodycznej i organizowanie procesu nauczania w formie wycieczki 
odpowiedzialny jest nauczyciel, który − mając wiedzę z psychologii rozwoju o właściwościach 
osobowościowych dzieci i sposobach poznawania przez nich świata w myśl dydaktyki 
komplementarnej osadzonej w teorii naukowej − rozszerza sfery ich najbliższego rozwoju.  
Konkludując, warto przytoczyć rozważania M.M. Adamowicz, która twierdzi, że głównym 
czynnikiem wpływającym na jakość edukacji jest relacja nauczyciela z uczniami. Nie można 
bowiem niczym zastąpić wartości wypływającej z kontaktu tych podmiotów. Twórczy styl 
pracy nauczyciela, tj. czynne podejście do obowiązków, wysoki stopień wymagań, 
zróżnicowana i refleksyjna praca, innowacje pedagogiczne, pozwala koncentrować się na 
autentyczności i spontaniczności dziecka, tak by odkrywało ono swoje „Ja” (2014, s. 216). 
Twórcza praca nauczyciela pozwala na sukcesywne rozwijanie u dzieci twórczej aktywności, 
dochodzenie różnymi drogami do rozwiązywania problemów na miarę rozwoju dziecka, 
poznawanie przez nie bliższego i dalszego otoczenia poprzez zaangażowanie wszystkich 
zmysłów i dróg uczenia się oraz strategii nauczania. 
 
Aktywność dzieci w młodszym wieku szkolnym warunkiem poznawania środowiska 
przyrodniczego 
Wiedza przyrodnicza na etapie nauczania początkowego ma doprowadzić dziecko do 
uświadomienia sobie, że człowiek jest małą cząstką całego świata, dlatego powinien żyć 
zgodnie z jego prawidłowościami, zasadami i regułami. Zadaniem człowieka jest dbać o 
naturalne środowisko swojego życia, dlatego uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego 
świata przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych to ważny cel edukacji na I etapie 
szkolnego nauczania. 
Jedną z istotnych przesłanek metodycznych do realizacji treści przyrodniczych jest uczenie się 
poprzez bezpośrednie doświadczanie. Bliski kontakt z przyrodą w otoczeniu dziecka opiera się 
na jego wnikliwej obserwacji, na przykład obserwowane różnice drzew liściastych i iglastych 
(Bernátová,  2011, s. 216).   Powinna być ona kierowana przez nauczyciela, gdyż spostrzeganie 
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w procesie edukacyjnym jest zawsze prowadzone w jakimś celu i zazwyczaj dotyczy 
określonego wycinka rzeczywistości. 
Poznawanie środowiska przyrodniczego oparte jest na aktywnym kontakcie dziecka z przyrodą 
ożywioną i nieożywioną, co daje szansę na rozwój jego zainteresowań poznawczych oraz 
zdolności intelektualnych. Kontakt z przyrodą wpisuje się w ideę kształcenia wielostronnego, 
pobudzającego instrumentalną i kierunkową sferę osobowości. Dziecko od poznania 
zmysłowego i konkretnego przechodzi na etap pojęciowy, polegający na kształtowaniu i 
rozwijaniu myślenia, uzewnętrznionego w formułowanych sądach oraz wnioskach. Edukacja 
przyrodnicza stanowi dobry punkt wyjścia dla kształcenia opartego na całościowym 
pojmowaniu świata i holistycznym podejściu do dziecka. Uczenie się w działaniu i poprzez 
działanie z dużym powodzeniem może być realizowane w pozainstytucjonalnych formach 
organizacji zajęć. 
Szczególnie wartościową formą organizacji działań poznawczych dzieci są wycieczki. Mając na 
uwadze czas ich trwania, mogą to być wycieczki: 

 bliższe (krótkotrwałe, 20-30 minut);  
 dalsze (kilkugodzinne, 1-3 godziny); 
 całodzienne, mające na celu wprowadzanie dzieci w naturalne środowisko.  

Biorąc pod uwagę zakres tematyczny wycieczek, można mówić o wycieczkach 
jednotematycznych, wielotematycznych i interdyscyplinarnych (Zioło, 2002; za: Klasińska, 
2014, s. 370).  
Wycieczki umożliwiają prowadzenie obserwacji w naturalnym środowisku, w bezpośrednim 
kontakcie z rzeczywistością, które są podstawą do dokonywania: analizy, porównania, syntezy, 
klasyfikowania, uogólniania, tworzenia pojęć, sądów i wniosków oraz do rozumienia zjawisk w 
związkach i zależnościach. 
Cele edukacyjne wycieczek mogą być różne, dlatego też wycieczki nie mają jednorodnego 
charakteru. W pracy dydaktyczno-wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej można 
planować wycieczki: 

 rozpoznawcze (np. spacer po miejscowości i rozmowa o tym, co dzieciom jest 
znane, w jakim stopniu i zakresie); 
 poznawcze (mają na celu zdobycie nowych wiadomości, określonych w 
treściach programu nauczania); 
 pogłębiające (ich celem jest poszerzenie i pogłębienie wiadomości oraz 
umiejętności); 
 porównawcze (planuje się je zazwyczaj pod koniec cyklu tematycznego, a ich 
celem jest ustalenie zagadnień najważniejszych w dziale i ich porównanie); 
 podsumowujące ( odbywają się po zakończeniu cyklu tematycznego, a ich celem 
jest głównie utrwalenie wiadomości i umiejętności) (Jakowicka, 1982, s. 127). 

Wycieczki to forma zajęć terenowych, odbywających się poza budynkiem szkoły. Nauczyciel 
świadomie wykorzystuje najbliższe środowisko, traktując je jako ważne źródło wiedzy ucznia. 
W literaturze metodycznej najczęściej mówi się o pracy w terenie, mając na uwadze: zajęcia w 
terenie, ćwiczenia terenowe oraz wycieczki szkolne. W każdej z tych form należy na początku 
podać jasne i wyczerpujące objaśnienia dotyczące planowanych zajęć, celu wyjścia w teren i 
zadań, które mają wykonywać dzieci (np. szkice, rysunki, fotografie, działania). 
Zajęcia terenowe są podstawą doświadczeń i obserwacji otoczenia. Rysunek, szkic z obserwacji 
obiektów i osób czy krótka notatka pomagają skoncentrować się na zadaniach, co wzbogaca, a 
jednocześnie ułatwia późniejszą rozmowę czy prezentację materiału. W podsumowaniu zajęć, 
które odbyły się w terenie, warto zapytać dzieci nie tylko o to, co zapamiętały, ale także, co im 
się podobało, co je zainteresowało. Strategia emocjonalna wzmocni efekty uczenia się 
zgodnego ze strategią poszukującą i operacyjną, której podstawą jest zaangażowane działanie. 



31 

 

Każdą wyprawę w teren warto dokumentować fotografią czy inną formą nagrania (np. film). Na 
ich podstawie można sporządzić mapę doświadczeń (albo kronikę wydarzeń). Szkice terenowe 
mogą też służyć do przygotowania w klasie pomysłowej pracy plastycznej. Dokumentowanie 
jest istotną czynnością zajęć w terenie, gdyż umożliwia późniejsze dokonywanie analizy 
materiałów, ich klasyfikowanie i porównywanie. Pozwala też porządkować i systematyzować 
obserwacje oraz notatki (Budniak, 2010, s. 89). 
Realizując zajęcia terenowe, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie dzieci do przebywania 
w otoczeniu przyrody. Kształtowanie u uczniów postaw wobec przyrody wiąże się z 
zagadnieniami wychowawczymi, korespondującymi z odpowiednim zachowaniem się dzieci w 
środowisku przyrodniczym. Warto wprowadzić następujące ustalenia, ujęte w: 
 
Zasady zajęć w otoczeniu przyrody 

 Dzieci zawsze przebywają razem w grupie, na widoku opiekunów. 
 Nie wolno zjadać nieznanych owoców leśnych, grzybów, jagód. 
 Nie wolno dotykać nieżywych zwierząt, odchodów. 

 Dzieci zachowują ostrożność przy przechodzeniu przez leżące pnie 
drzew, cierniska, skały. 
 Nie należy zrywać każdego kwiatka, liści z drzew, gałązek. 

 
Dzieci wcześniej przygotowane do zajęć w terenie wiedzą, że w lesie: 
 
Należy: Zachować ciszę, aby usłyszeć i zaobserwować przyrodę. 
 
Nie wolno! 

 hałasować; 
 łamać gałązek; 
 niszczyć grzybów; 
 płoszyć ptaków (Wagner, 2013, s. 9). 

 
Przed wyjściem trzeba: 

 zabezpieczyć się przed kleszczami (długie spodnie, bluzy z długim 
rękawem, nakrycie głowy, kryte buty, skarpety naciągnięte na spodnie); 
 zabrać okrycie chroniące przed deszczem. 

 
Przykładowe cele i przebieg zajęć terenowych dla klasy III  
Podane poniżej przykłady nie są gotowymi scenariuszami zajęć do bezpośredniego i 
automatycznego wdrożenia w proces szkolnego kształcenia. Stanowią jedynie pewien pomysł, 
który nauczyciel – profesjonalista – dopełni metodami nauczania, odpowiednimi do możliwości 
rozwojowych dzieci z konkretnej klasy. W zamieszczonych przykładach dostrzec można 
działanie uczniów i bezpośrednie poznawanie otoczenia, które rozwijają i uwrażliwiają zmysły 
oraz zdolność celowego postrzegania rzeczywistości, tym samym wzbogacając rzeczową 
wiedzę społeczną i przyrodniczą. Oddziaływanie świata na dziecko odbywa się zawsze za 
pośrednictwem receptorów zmysłowych, złożonego procesu celowego spostrzegania 
(obserwacji), które są początkiem jego wiedzy, gdyż w naszym umyśle nie znajduje się nic, 
czego nie byłoby wcześniej w jednym ze zmysłów, dlatego można uznać, że to właśnie zmysły 
są pierwszym impulsem w poznawaniu świata. Tezę tę w Wielkiej dydaktyce J.A. Komeński 
uczynił nadrzędną zasadą nauczania, zwaną zasadą poglądowości, opartą na poznaniu 
zmysłowym. Poznawanie tego, co bliskie i znane łączy się też z inną równie ważną zasadą 
nauczania – stopniowania trudności. Trzeba pamiętać, że nic nie jest w stanie zastąpić 
bezpośredniego kontaktu dziecka z otoczeniem, dlatego tłumaczenie się nauczycieli brakiem 



32 

 

czasu albo innymi przyczynami ograniczającymi wyjścia z dziećmi poza klasę szkolną nie 
może być uznane za postepowanie właściwe. Absolutnie niewystarczające jest odwoływanie się 
w nauczaniu dzieci młodszych do ich spostrzeżeń i wcześniej zdobytych wyobrażeń.  
Przedstawione zajęcia modułu „Poznajemy najbliższą okolicę” mogą być rozbite na jednostki 
lekcyjne, następujące po sobie lub prowadzone w odstępach czasu. Wymagają one 
przemyślenia przez nauczyciela kolejności poznawania poszczególnych elementów 
najbliższego środowiska w zależności od tego, czy szkoła funkcjonuje w mieście czy na wsi. 
Istotne jest zdecydowanie, jakie są cele konkretne poszczególnych zajęć, aby wielość zagadnień 
nie rozpraszała dzieci. Zaproponowana karta pracy może być przez nauczyciela 
zmodyfikowana w zależności od potrzeb; na jej podstawie można opracować kilka kart 
obserwacji, np. do pracy zróżnicowanej w grupach.  
 
Temat modułu: Poznajemy najbliższą okolicę* 
1 *Na takich zajęciach terenowych występują kolejno etapy: emocjonalnego kontaktu dzieci ze środowiskiem  
przyrodniczym, gromadzenie wiedzy w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością, działania prowadzące do 
tworzenia w umyśle dziecka przy użyciu operacji logicznych poprawnego nazywania i opisywania poznanych 
obiektów i zjawisk oraz wyjaśniania prostych związków i zależności. 
 
Cele ogólne:  

 poznawanie najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego; 
 wdrażanie do uczenia się poprzez bezpośredni kontakt z najbliższym 
otoczeniem; 
 doskonalenie procesów celowego spostrzegania, koncentracji, pamięci;  
 kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i dostrzegania związków 
przyczynowo-skutkowych; 
 wdrażanie do samodzielnego uczenia się;  
 rozwijanie zainteresowań poznawczych. 

 
Cele operacyjne: 
Uczeń: 

 potrafi opisać wygląd obiektów i zjawisk typowych dla miasta i wsi; 
 zna różnice przyrodnicze i antropologiczne wyglądu miasta i wsi; 
 zna wytwory pracy ludzkiej i ich przydatność gospodarczą; 
 doskonali obserwację otoczenia i umiejętność uczenia się; 
 dostrzega proste związki i zależności w obserwowanych zjawiskach. 

 
Przebieg zajęć:  
1. Zajęcia w terenie powinny być skoncentrowane wokół dwóch zagadnień: 

 obserwacji elementów (cech) przyrodniczych najbliższej okolicy (świat 
roślin i zwierząt); 
 obserwacji elementów (cech) antropologicznych – typowe cechy 
krajobrazu,  
tj. rzeźba terenu, sieć rzeczna, instytucje, zakłady pracy, pobliskie miasta, 
struktura administracyjna. Przydatna może być karta obserwacji (Załącznik 1). 

2. Podsumowanie – omówienie zapisów w kartach pracy; uporządkowanie i utrwalenie 
wiadomości.  
3. Na kolejnych zajęciach dydaktycznych warto odnieść się do perspektyw rozwoju 
najbliższej okolicy. Można do tego wykorzystać metody aktywizujące, np.: burzę 
mózgów, metaplan, biały i zielony kapelusz de Bono oraz zróżnicowaną formę pracy 
grupowej. 
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Załącznik 1 
 
Imię i nazwisko ucznia/grupa uczniów………………………………………................. 
Data obserwacji………………………………………………………………………….. 
 
KARTA OBSERWACJI 
 

TEREN 
OBSERWOWANY CECHY 

 
Rzeźba terenu 
 

 

 
Roślinność 
 

 

 
Sieć rzeczna 
 

 

 
Zwierzęta 
 

 

 
Obiekty stworzone przez 
człowieka 
(instytucje, zakłady...) 
 

 

 
Degradacja środowiska 
 

 

Zmiany w środowisku 
wywołane działalnością 
człowieka 
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Inny przykładowy moduł zajęć terenowych dotyczy wyznaczania kierunków w terenie. 
Nauczyciel może również zgodnie z potrzebami edukacyjnymi potraktować go jako inspirację 
dla własnych pomysłów i rozwiązań metodycznych.  
 
 
Temat: Wyznaczanie kierunków w terenie 
 
Cele ogólne:  

 kształtowanie orientacji w terenie na podstawie spostrzeżeń i pomiarów; 
 rozwijanie spostrzegawczości; 
 doskonalenie obserwacji; 
 nabywanie umiejętności uczenia się w kontakcie ze środowiskiem 
przyrodniczym; 
 rozwijanie zainteresowań poznawczych. 

 
Cele operacyjne: 
Uczeń: 

 orientuje się w najbliższym otoczeniu (na podstawie spostrzeżeń i prostych 
pomiarów); 
 zna przyrządy pomiaru (np. kompas) i ułatwiające orientację (np. lornetka); 
 dokumentuje elementy otoczenia (fotografia, szkic, plan, mapa); 
 nabywa umiejętności uczenia się w kontakcie ze środowiskiem; 
 dostrzega związek wiadomości szkolnych z praktycznym ich zastosowaniem; 
 wykazuje postawę zaangażowania w działania edukacyjne.  

 
Przebieg zajęć:  

1. Warto wzbudzić zainteresowanie uczniów i uzasadnić praktyczną potrzebę 
znajomości kierunków w terenie. 
2. Uczenie sposobów wyznaczania kierunków w terenie, biorąc pod uwagę: 

 mech porastający pnie drzew lub duże głazy od strony północnej; 
 kompas; 
 słoje drzew (silniejszy przyrost od południowej strony) – obserwacja 
ściętego pnia; 
 mrowisko – kopiec bardziej płaski od strony południowej; 
 korony drzew (korona drzewa samoistnie rosnącego np. na polu jest 
gęstsza,  ma dłuższe gałęzie od strony południowej); 
 ołtarze kościołów (są zazwyczaj umieszczone od strony wschodniej); 
 zegarek - ułożony poziomo (mała wskazówka) skierowana ku słońcu; 
połowa kąta między małą wskazówką (godzinową) a linią przechodzącą 
przez godzinę 12.00 wyznacza kierunek południowy; 
 mapę*. 

 
UWAGA METODYCZNA: Należy pamiętać, że zdobywanie i utrwalanie wiadomości odbywa 
się też okazjonalnie (w sytuacjach konkretnych), dlatego przy innych wyjściach w teren, jeśli 
wystąpi naturalna okazja (np. napotkane mrowisko, mech na pniu itp.), należy wskazać (i 
przypominać) wiadomości o sposobach określania kierunków w terenie. 

 
1* Opracowano na podstawie: J. Berne, Zajęcia terenowe, WSiP, Warszawa 1984, s. 105 – 
107. Przykłady tych i innych zajęć terenowych zamieszczone w materiałach dydaktycznych 
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do innowacyjnego programu: Zacłona, Z. (red.) (2014). Edukacja dla przyszłości. Uczymy się 
uczyć, poznając siebie i świat. Program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Nowy Sącz: 
Fundacja Europa+.  
 
Zakończenie 
Polisensoryczne poznawanie świata przez dzieci młodsze jest wpisane w ich naturalną 
ciekawość, dającą poczucie panowania nad najbliższą otaczającą przestrzenią. Zakres tych  
działań związany jest z aktywnością motoryczną dotyczą manipulacji i potrzeby ruchu. 
Aktywność werbalna odbywająca się na podstawie słowa obejmuje mówienie, pisanie, 
słuchanie, czytanie i odnosi się do odbioru informacji od innych osób oraz do przekazu myśli. 
Aktywność emocjonalna dziecka odzwierciedlona jest poprzez emocje, które są przejawem jego 
przeżyć i wyrażaniem swoich uczuć oraz wyładowywaniem emocji (Bereźnicki, 2007, s. 204-
205). Wielość form aktywności pozwala zatem na wielostronny rozwój jego osobowości.  
Szczególną wartość ma aktywność w zakresie nauczania dzieci, związana z edukacyjnym 
wymiarem zajęć prowadzonych w terenie (spacer, wycieczki). Znajomość lokalnego 
środowiska życia dziecka, jego zabytków, kultury materialnej, specyfiki krajobrazu, przyrody i 
społeczeństwa to ważna tematyka dydaktyczna oraz wychowawcza. Budowanie własnej 
tożsamości osobowej i narodowej dziecka w dziedzictwie kulturowym regionu jest ważnym 
elementem oddziaływań w globalizującym się świecie. Poznawanie otocznia przez obserwację, 
odkrywanie i działanie w środowisku oparte jest na wykorzystywaniu i jednocześnie 
doskonaleniu zmysłów dzieci. Kształtowanie procesów obserwacji, pokazywanie jej celowości, 
selektywności obiektów, uczenie wnikliwości i rzetelności w patrzeniu na otoczenie odbywa się 
w zetknięciu się z różnymi zjawiskami społecznymi i przyrodniczymi w naturalnych 
warunkach. Taka forma organizacji zajęć edukacyjnych sprzyja rozwijaniu postaw społecznych 
w grupie dzieci, uczy koleżeństwa i współpracy oraz wdraża do odpowiedzialności za przyrodę 
na miarę ich możliwości rozwojowych, natomiast przeżycia i doznania emocjonalne oraz 
estetyczne sprzyjają kształtowaniu się postaw proekologicznych. Pobudzanie i wzmacnianie 
aktywności poznawczej wyzwala też zainteresowanie dziecka otoczeniem. Nie sposób również 
pominąć zdrowotnego wymiaru tej formy nauczania − przebywanie na świeżym powietrzu i 
podejmowanie zaplanowanej aktywności fizycznej w czasie wycieczek. Naukowcy i metodycy 
zajmujący się edukacją dzieci młodszych są zgodni, że w zasadzie niemożliwe jest w 
przedszkolu i w klasach edukacji wczesnoszkolnej realizowanie podstawy programowej bez 
rozmaitych zajęć w terenie, które pozwalają się dziecku zetknąć ze zjawiskami i przedmiotami 
występującymi w najbliższym środowisku. Na koniec trzeba też podkreślić, że zbliżenie nauki 
szkolnej do życia i występujących w nim zdarzeń oraz sytuacji odbywa się również m.in. 
poprzez edukację w trakcie wycieczek w teren.  
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