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Streszczenie: Artykuł dotyczy wykorzystania gier i zabaw w edukacji ekologicznej i 

przyrodniczej, zarówno na poziomie przedszkolnym, jak i w młodszym wieku szkolnym.  
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Abstract: This article is about the use of games in education, natural and organic, both at the 

primary level and in early school age. 
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1 MIEJSCE DZIECKA W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 

Zabawa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka i jego ogólnym rozwoju. Sprzyja 

ona uczeniu się oraz gromadzeniu doświadczeń. W zabawie dziecko poznaje właściwości 

różnych przedmiotów i utrwala wiedzę o świecie. Chyba najlepszą definicję zabawy 

przedstawił W. Dyner, który określa ją jako „najbardziej charakterystyczną cechę życia 

dziecka, która jest dla niego sama istotą i nutą jego życia. Dziecko łaknie zabawy, bo zabawa 

zaspokaja jego pragnienie działania i poznawania rzeczywistości” (W. Dyner, 1983, s. 12) 

Oczywiście zabawa ma także znaczący wpływ na wyobraźnię dziecka, ponieważ 

zabawy które są ukierunkowane na cele poznawcze „służą gromadzeniu materiału o 

otaczającej dziecko rzeczywistości społecznej i przyrodniczej oraz utrwaleniu i operowaniu 

zdobytymi informacjami” (W. Okoń, 1978, s. 53). Dziecko bawiąc się i grając w różne gry 

dydaktyczne poznaje otaczający go świat, a szczególnie przyrodę. W wieku przedszkolnym                                     

i wczesnoszkolnym dziecko jest bardzo spostrzegawcze, szczególnie, jeśli chodzi o 

środowisko przyrodnicze. Zadaje mnóstwo pytań  typu: A dlaczego tak jest ? Do czego to 

służy? Po co to jest? „Zadaniem dorosłych jest odpowiadać na te pytania, aby tę ciekawość 

dziecka zaspokoić, aby przyroda, która dziecko otacza, nigdy nie stała się dla niego 

obojętnym tłem” (M. Acquilar, M. G. Fernandez, L. Pacheco, A. Gonzales, I. Sabanes, M. 

Selomone, 2011, s. 214).   Dorośli rzadko zwracają uwagę na szczegóły takie, jak kwitnące 
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kwiaty na łące, piękne drzewa czy niebo. Jest to dla nich coś normalnego, coś, z czym żyjemy 

na co dzień. Dziecko tymi wszystkimi „małymi” rzeczami się zachwyca (A. Klim – 

Klimaszewska, 2010, s. 57).  Dlatego nie można pozwolić, aby ta chęć odkrywania i 

poszukiwania w nim zginęła. Należy sprawić, by przyroda stała się ważnym i nieodłącznym 

elementem życia dziecka, żeby chciało ono ciągle na nowo odkrywać i poznawać otaczający 

je świat. Małe dzieci, a szczególnie te w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym odczuwają 

naturę w inny sposób. Chętnie w niej przebywają i wybierają na teren zabaw. Dla dziecka 

przyroda jest wręcz czymś magicznym i nieodgadnionym, ale jednocześnie bliskim. Jest tak, 

gdy dziecko bezpośrednio kontaktuje się z przyrodą (T. Gałczyńska, 1997, s. 5-7). 

Głównym przesłaniem książki B. Dymary pt: „Dziecko w świecie przyrody” jest 

hasło: „Poznać, pokochać, chronić”. Każdy, kto kocha przyrodę, kto jest poszukiwaczem i 

odkrywcą  powinien to hasło sobie przyswoić i przekazywać dalej. Oczywiste jest, że małe 

dzieci nie potrafią korzystać jeszcze z encyklopedii i książek, dlatego zadaniem nauczycieli 

jest przekazywanie im wiedzy o przyrodzie i ekologii w interesujący dla nich sposób. Jednak 

jak odnaleźć się w tym bogatym świecie przyrody? Kto jest odpowiedzialny za poznanie 

przyrody i ekologii przez dziecko? Otóż edukować ekologicznie powinni wszyscy, zarówno 

nauczyciele, wychowawcy, jak i rodzice. „Należy zintegrować siły i środki po to, by 

odformalizować, uatrakcyjnić i wzbogacić cały proces kształcenia w tym również 

ekologicznego” (B. Dymara, 2000, s. 19). Dziecko, szczególnie w klasach początkowych pyta 

o sprawy istotne, tj. ziemię, środowisko, obszary przyrody, itp., więc jeśli potraktujemy 

edukację jako poszukiwanie zarówno dziecka jak i nauczyciela, to edukacja proekologiczna 

może być rozumiana jako proces rozwoju zainteresowań dziecka światem przyrody 

(ekosystemem, zagrożeniami itp.).  

 „Żyć ekologicznie, to trwać w nieuwarunkowanych związkach z każdym 

stworzeniem. Co więcej, starać się poszerzać wzajemne więzi, szanując ich wrodzoną 

wartość, trwając w kole miłości obejmującym wszystkich” (B. Dymara 2000, s. 47). Aby 

dzieci naprawdę poznały przyrodę i zakorzeniły się w niej, musimy im dać szansę 

uczestnictwa w niej w każdej wolnej chwili. W ten oto sposób dzieci „na własnej skórze” 

poznają czym jest przyroda, ekologia, zwierzęta i rośliny. Będą mogły tego wszystkiego 

doświadczyć, dotknąć, powąchać. Innymi słowy, będą mogły użyć swoich zmysłów do jej 

poznania. R. Łukaszewicz mawia: „stawiać na ekologię, to także stawiać na dzieci”. W 

edukacji ekologicznej dziecko może stać się aktywnym uczestnikiem, współdecydować o 

tym, czego i w jaki sposób się uczyć. Ta wrażliwość dziecka, jego zdolność do wnikliwej 
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obserwacji środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim radość, ciekawość, jaką wykazuje 

ono w bezpośrednim kontakcie z przyrodą daje nauczycielowi wręcz nieograniczone 

możliwości różnicowania form edukacji ekologicznej.  

Dziecko nabywa wiedzę o przyrodzie oraz środowisku poprzez: 

 podpatrywanie przyrody, 

 obserwację roślin, zwierząt, 

 przebywanie w środowisku naturalnym (las, łąka), 

 emocjonalne przeżywanie przyrody (R. Łukaszewicz, 2009, s. 5).  

 

2 EDUKACJA EKOLOGICZNA JAKO PRZYGODA 

 

Postawa prośrodowiskowa obejmuje nie tylko wiedzę o przyrodzie, ale również 

emocje, czyli przeżywanie, wrażliwość oraz empatię wobec przyrody i środowiska lokalnego 

dziecka. Wrażliwe dzieci, nieważne czy małe, czy duże, chcą funkcjonować w zgodzie ze 

światem przyrody. Nie złamią celowo gałązki, ominą ścieżkę mrówek, zamilkną, gdy zobaczą 

zająca lub sarnę, pochylą się, gdy zobaczą zranionego ptaszka (L. Wollman - Mazurkiewicz, 

2000,  s. 194). Zadaniem edukacji ekologicznej jest więc umiejętność odpowiedniego 

dobrania zadania do potrzeb dziecka, jego zainteresowań i możliwości. Zadania te powinny 

być twórcze i zachęcać dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. Mogą to być różne akcje, m.in.: dokarmianie ptaków zimą, zbieranie dla nich 

pożywienia w klasach, budowanie karmników, zbieranie śmieci w okolicach szkoły czy 

przedszkola, czy nawet segregowanie odpadów. 

„Zabawa/gra przenosi dziecko w świat symboli i umowności, który – obok 

rzeczywistego jest jego „drugim światem”. W niej, korzystając z daru danego przez naturę, 

dziecko uczy się ich rozumienia i interpretacji. Podróż przez życie zaczyna się od zabawy – z 

jaką mapą, z czym, z kim, po co wejdzie w życie. To już zakres pokoleniowej 

odpowiedzialności dorosłego jako wprowadzającego dziecko w ten właśnie świat. To podroż 

fascynująca, magiczna” (D. Klus – Stańska, M. Szczepska – Pustkowska, 2009, s. 364). W 

grach i zabawach dotyczących środowiska i przyrody ważne jest, żeby dać dzieciom 

możliwość odczuwania radości z kontaktu z przyrodą. Aby tak się stało dzieci muszą 

regularnie przebywać w środowisku przyrodniczym. Należy dać im możliwość pełnego 

uczestnictwa w przyrodzie. Zamiast opowiadać dzieciom  o przyrodzie słowami, mogą one 

poznać ją samodzielnie poprzez swoje wszystkie  zmysły – wzrok, słuch, dotyk i smak. Uczą 
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się one w otoczeniu przez działania i odczuwanie wszystkiego zmysłami. Możemy to 

zaobserwować, szczególnie, jeśli dziecko zwraca uwagę na coś konkretnego  (B. Dymara, 

2000, s. 211). Na przykład idąc na wycieczkę do lasu dzieci zauważają bardzo piękny kwiat, 

zatrzymują się wtedy przy nim, wąchają go, dotykają jego płatków, liści, aby poczuć ich 

strukturę i miękkość – chcą go poznać wszystkimi swoimi możliwymi zmysłami. Jeżeli dzieci 

zauważą jakieś śmieci, które są porozrzucane po całym lesie, są zdziwione i zadają pytania: 

Kto je tu wyrzucił? Dlaczego tu są te śmieci? Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest 

kształtowanie u nich postaw i zachowań proekologicznych. Jeżeli taka sytuacja będzie miała 

miejsce, wtedy nauczyciel powinien wytłumaczyć dzieciom dlaczego tak się dzieje, że ludzie 

zaśmiecają świat i uświadomić, że to jest bardzo złe postępowanie.  

Dzieci z natury kochają przyrodę i chcą w niej jak najczęściej przebywać. Dlaczego 

nie umożliwić im tego w grach i zabawach? Niezależnie od wieku dziecka nauczyciel 

powinien zmienić się w mistrza, który wskaże drogę, pomoże i nauczy jak chronić 

środowisko. W tym właśnie miejscu warto przytoczyć słowa J. B. Cornella, który opracował 

dekalog „Nauczyciela Mistrza- Przyjaciela”: 

 dziel się swoimi odczuciami, 

 bądź uważny, skierowany na dzieci, 

 skupiaj uwagę dzieci, 

 najpierw doświadczaj, a dopiero potem mów, 

 poczucie radości i szczęścia powinno przenikać wszelkie przeżycia, 

 poziom uczenia wyznacza przygotowanie twoich uczniów, a nie twoja wiedza, 

 raczej prowadź i pociągaj, niż popychaj, 

 wykorzystuj różnorodne zadania i pytania, aby uaktywnić swoich podopiecznych, 

 świat dziecka tworzą nie drobne, lecz doniosłe różne wartości, 

 dziecko jest pełnym człowiekiem, choć może innym niż dorośli (J. B. Cornell 

http://www.profesor.pl/publikacja,6327,Artykuly,Nauczyciel-przyjacielem-w-

edukacji-ekologicznej-przedszkolaka). 

Każdy nauczyciel powinien jak najczęściej organizować wycieczki do różnych 

środowisk o każdej porze roku, aby dzieci mogły poznać życie, rozwój roślin i zwierząt. W 

czasie zajęć, czy zabaw w ogródku przedszkolnym praca powinna być tak zorganizowana, 

aby nie obciążała dzieci, aby się one nie męczyły i nie czuły się przytłaczane. Praca ta 

powinna być przede wszystkim zabawą, bo tylko dzięki takiej formie dzieci najlepiej 
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przyswajają wszelkie wiadomości, także z zakresu ekologii  i przyrody (W. Okoń, 1987, s. 

254).  

 

3 GRY I ZABAWY W PRAKTYCE 

 

Edukację ekologiczną należy rozpocząć już w przedszkolu i kontynuować ją na 

dalszych etapach kształcenia. Najważniejszym zadaniem jest uwrażliwienie dziecka na 

przyrodę, zainteresowanie go nią, zwrócenie jego uwagi na los zwierząt i roślin. Gdy chcemy 

te postawy proekologiczne kształtować u dzieci, niezbędna staje się literatura na ten właśnie 

temat. Ciekawą pozycją jest praca zbiorowa pod redakcją T. Gałczyńskiej – „Ten piękny, 

tajemniczy świat” – Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Książka opisuje, jak w ciekawy 

sposób można przedstawić dzieciom na przykład problem segregowania śmieci. Jest tam 

wiele ciekawych propozycji zabaw i gier dla dzieci o tematyce ekologicznej. Jednym z 

przykładów może być temat: „Odpady, szukaj zysku z odzysku”. W scenariuszu zajęć, 

którego temat brzmi: „Dobre rady na złe odpady” -  jest zabawa dydaktyczna, która podkreśla 

rolę jaką odgrywa segregowanie śmieci:  

 Cele zabawy: uświadomienie potrzeby ograniczania ilości śmieci poprzez stosowanie 

opakowań wielokrotnego użytku, ochrona przyrody przed negatywną ingerencją człowieka  

(zaśmiecaniem środowiska)  

Środki dydaktyczne: Grześ (pacynka - ekoludek), pudło pełne odpadów z tworzyw sztucznych 

(plastikowe butelki po napojach, torby z folii, opakowania po jogurtach, itp.), torba lniana             

i plastikowa (reklamówka). 

Przebieg zajęć: na środku sali nauczycielka ustawia pudło wypełnione plastikowymi 

odpadami. Organizuje kącik zabaw tematycznych – sklep zaopatrzony w artykuły spożywczo-

przemysłowe. Na stoliku kładzie dwie torby na zakupy (lnianą i plastikową). Dzieci gromadzą 

się wokół pokaźnego tekturowego pudła, zaś nauczycielka manipulując pacynką zadaje 

dzieciom pytanie: Ciekawe co tym razem przyniósł nam Grześ ? Dzieci otwierają pudło i 

poznają jego zawartość. Dzieci oglądają i rozpoznają niepotrzebne, zużyte opakowania. Po co 

nam przyniosłeś tyle śmieci? – ze zdziwieniem pytają dzieci. Grześ ze smutkiem stwierdza, że 

zebrał je w najbliższej okolicy i przynosi dzieciom, by zwróciły uwagę na problem 

zwiększającej się ilości jednorazowych opakowań. Nauczycielka organizuje kierowaną 

zabawę w sklep, w trakcie której dzieci dokonują świadomego wyboru opakowań 

nabywanych przez nie produktów. Grześ zadaje pytanie: Co mogą zrobić małe dzieci, by nie 
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rosła góra śmieci? W odpowiedzi na pytanie dzieci wyrażają swoją niechęć do gromadzenia 

uciążliwych odpadów, a następnie przystępują do działania. Obiecują też Grzesiowi, że 

zachęcą swoje mamy, by chodziły po zakupy z wiklinowymi koszami i lnianymi torbami oraz 

zwracały uwagę na opakowania produktów, które kupują.  

Jest to przykład zabawy z wykorzystaniem pacynki. Świetna zabawa, nie tylko bawi, 

ale też uczy ważnych rzeczy na temat ochrony środowiska i segregowania odpadów. W 

książce tej jest wiele takich zabaw, a nawet gotowych scenariuszy do wykorzystania na 

zajęciach. Jak widzimy na przykładzie tej zabawy, kształcenie ekologiczne powinno się 

rozpocząć jak najwcześniej, aby kształtować u dzieci prawidłowe postawy i zachowania. 

Pracę nad wychowaniem ekologicznym należy rozpocząć od prostych działań: segregowanie 

odpadów, dbałość o środowisko. Jeżeli dziecko wyniesie takie nawyki z domu, łatwiej mu 

będzie potem przenieść to w swoje przyszłe życie.  

Jako motto do pracy każdego nauczyciela odnoszące się do edukacji ekologicznej 

można tu zacytować Konfucjusza: „Powiedz mi – a zapomnę. Pokaż – a zapamiętam. Pozwól 

mi działać – a zrozumiem”. 

Jeśli chcemy dowiedzieć się, co naprawdę czują i widzą nasze dzieci, pozwólmy im na 

swobodę doświadczeń w naturze, indywidualne obserwacje i badania, a następnie stwórzmy 

im okazję i bezpieczne warunki do swobodnego wyrażania swoich wrażeń. Dzieci naprawdę 

potrafią nas zaskoczyć swoim widzeniem świata, przypomnieć prawdziwe uczucia, dojrzale 

myśleć, czuć i pięknie to wyrażać (B. Dymara, 2000, s. 200-201).  

Aby nauczyć dzieci uważnego obserwowania środowiska przyrodniczego i 

dostrzegania jego różnorodności, zaproponujmy dzieciom zabawę w wielkie poszukiwanie, 

dzięki  której  dostrzeże  ono, że  nawet  najmniejszy  liść czy piórko, to  też element przyrody 

(D. Soida, 2000, s. 43-45): 

Przebieg zabawy: podziel klasę na grupy. Każda z grup ma za zadanie zebrać w 

terenie pewną listę przedmiotów o specjalnych właściwościach, a może dzieci same 

zdecydują, co będą zbierać. Oto przykładowa lista rzeczy do zbierania : 

 piórko, 

 nasionko niesione przez wiatr, 

 coś okrągłego, 

 coś puszystego, 

 dwa odpadki zostawione przez człowieka, 
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 coś, na czym da się muzykować, 

 coś ważnego dla przyrody, 

 coś miękkiego, 

 coś, co pachnie. 

Jest to bardzo dobre ćwiczenie rozwijające zarówno spostrzegawczość jak i wyobraźnię 

dzieci, uczy też krytycznego myślenia i daje okazję do rozmów z dziećmi. 

Ważnym elementem w poznawaniu przyrody przez dziecko są zmysły. Dziecko musi 

wiedzieć, że przyroda to nie tylko to, co widać na pierwszy rzut oka. Kolejna przedstawiona 

zabawa, rozwijająca zmysły dzieci, może być wykorzystana z powodzeniem zarówno                  

w przedszkolu jak i szkole podstawowej. Służy ona budowaniu więzi emocjonalnej między 

dzieckiem a przyrodą:  

Miejsce zabawy: teren 

Wiek uczestników: dowolny 

Cel: poznanie świata innymi niż wzrok zmysłami, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą. 

Zasady: proponowaną zabawę można przeprowadzić w parku lub w lesie. Potrzebna jest 

chustka do zawiązywania oczu. Osobę, której zasłonięto oczy prowadzimy do drzewa, by nie 

widząc spróbowała się go „nauczyć”. Następnie odprowadzamy kilka, kilkanaście metrów 

dalej (odległość zależy od wieku). Po zdjęciu chustki prosimy, aby grający odnalazł wśród 

innych drzew to, które właśnie poznał, czyli swego przyjaciela. Dobrze jest podczas 

pierwszego kontaktu dziecka z drzewem pomagać mu poprzez stawianie pytań. W ten sposób 

budzi się zainteresowanie i chęć odkrywania nowych, fascynujących szczegółów. Objąłeś je 

ramionami? Czy już znasz jego grubość? Czy kora jest szorstka, czy gładka?. Jeżeli bawi się 

więcej osób, dzieci mogą „badać” drzewa w parach (B. Dymara, 2000, s. 245). 

 

ZAKOŃCZENIE 

  

    „Należy mieć na uwadze, iż efektywność kształcenia nie jest związana z 

prezentowaniem dzieciom informacji do przyswojenia, lecz stwarzaniem im sytuacji do 

zaangażowania się w rozwiązywanie różnorodnych problemów, które mogą przybrać m.in. 

formę praktycznych zadań, eksperymentów, wycieczek, wypracowań, dyskusji. Edukację 

tylko wtedy możemy uznać za pożyteczną, gdy angażuje uczucia dziecka, pobudza jego 

ciekawość i niejako zmusza do myślenia” (G. Kryk, 2011, s. 252-253). Kształtowanie więc u 

dzieci ciekawości do otaczającego go świata i chęci odkrywania jest podstawą w rozwijaniu 
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ich myślenia ekologicznego. „Zatem codzienna praca nauczycieli winna koncentrować się na 

poszukiwaniu ciekawych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych służących stymulowaniu 

postaw twórczych i to zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, 

pozaszkolnych, które dotyczą czasu wolnego uczniów” (G. Kryk, 2011, s. 253). Nauka 

dziecka w wieku wczesnoszkolnym bazuje głównie na grach dydaktycznych i zabawach, 

dlatego łatwiej nam jest nauczyć dziecko niektórych treści, przekazując je w zabawowy i 

jednocześnie ciekawy sposób. Dzięki temu dziecko łatwiej i szybciej je przyswaja. „Poprzez 

bogate szkolne i pozaszkolne środowisko, otwarty styl stosunków dorosły – uczeń 

wyzwalamy aktywność twórczą dzieci. Treści powinny być grupowane wokół rożnych 

tematów dotyczących bliższej i dalszej rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, jak też 

problemów wysuwanych przez same dzieci” (I. Adamek, 2000, s. 167).         

 „Praca pedagogiczna musi uwzględniać swoiste właściwości rozwojowe dziecka w 

młodszym wieku szkolnym. Właściwości te, jak pamiętamy, sprowadzają się w istocie do 

tego, że podstawą pojęć i wyobrażeń dziecka o świecie jest jego własna aktywność i 

działalność. Tak więc, powtórzmy to jeszcze raz, własna aktywność i działalność dziecka jako 

podstawa rozwoju pojęć i wyobrażeń o świecie to następny z kolei element określający 

swoisty charakter edukacji wczesnoszkolnej” (R. Więckowski, 1995, s. 32). Pozwólmy więc 

dziecku odkrywać świat, smakować, dotykać i wąchać, bo tylko w taki sposób nauczy się go 

ono naprawdę. W dzisiejszych czasach problem ekologii i kształtowania postaw 

proekologicznych wśród dzieci jest bardzo duży. Należy tę wiedzę wpajać dziecku już od 

przedszkola czy szkoły podstawowej, gdyż później wyrobi ono sobie nawyk na przykład 

segregowania śmieci czy ochrony środowiska naturalnego. Będzie to dla dziecka tak 

oczywiste, jak jedzenie czy oddychanie. Warto zakorzeniać ekologię wśród najmłodszych, 

gdyż jest to także inwestycja w przyszłość. To dzieci są  przyszłością, nadzieją i to od nich 

zależy, jaka ona będzie. 
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