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METODY I FORMY REALIZACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA PIERWSZYM 

ETAPIE KSZTAŁCENIA  

 

Sandra BZDOK, RP 

 

Streszczenie: Powyższy artykuł ma na celu ukazanie różnorodnych metod i form 

stosowanych w edukacji ekologicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Autorka 

wymienia najbardziej korzystne metody i formy przyczyniające się do poznawania przez 

dzieci środowiska przyrodniczego. Wskazuje na konieczność organizowania warunków do 

uczenia się poprzez działanie, odkrywanie, przeżywanie i tworzenie.  

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, metody w edukacji ekologicznej, formy w edukacji 

ekologicznej 

 

Abstract: Aim of this article is to show the variety of methods and forms used id the 

environmental education of students in the early school age. The author lists the most 

beneficial methods and forms that contribute to childrens’s learning environment. This 

indicates the need for organizing the conditions of learning by doing, exploring, experiencing 

and creating.  

Key words: environmental education, methods of environmental education, forms of 

environmental education 

 

Istotne zagadnienie w procesie edukacji ekologicznej stanowią metody i formy pracy 

nauczyciela oraz uczniów. Zarówno metody, jak i formy dydaktyczne służą podnoszeniu 

efektywności i atrakcyjności kształcenia. Ich wybór zależy od szeregu czynników, 

najważniejszymi są założone cele kształcenia, a więc specyfika poszczególnych treści 

programowych.1  

 

Metody w edukacji ekologicznej 

Aby osiągnąć cele edukacji ekologicznej, należy stosować urozmaicone metody 

nauczania i uczenia się. Stanowią one „wypróbowane układy czynności nauczycieli i uczniów 

                                                           

1 M. Parlak, Edukacja ekologiczna w procesie kształcenie wczesnoszkolnego, Kielce 2005, s. 26.  
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realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowościach  

uczniów”. 2 Wyróżnia się 4 grupy metod, które obejmują 4 rodzaje uczenia się: 

a) metody asymilacji wiedzy, które wpływają na aktywność o charakterze 

reproduktywnym (uczenie się przez przyswajanie), 

b) metody problemowe rozwijające aktywność twórczą, poznawczą i działaniową 

(uczenie się przez odkrywanie), 

c) metody waloryzacyjne, które rozwijają aktywność artystyczną i emocjonalną (uczenie 

się przez przeżywanie), 

d) metody praktyczne, oparte na aktywności praktyczno-technicznej uczniów (uczenie się 

przez działanie).3 

Zgodnie z koncepcją kształcenia wielostronnego, w edukacji wczesnoszkolnej powinny być 

wykorzystywane wszystkie powyższe kategorie metod. Najbardziej adekwatną kategorią w 

przypadku poznawania rzeczywistości przyrodniczej jest ta, która eksponuje intelektualną i 

praktyczną aktywność uczniów – metoda problemowa. Stosowanie jej pozwala na 

wykorzystywanie pomysłowości oraz samodzielne podejmowanie i dochodzenie do danych 

rezultatów, często kosztem pomyłek w dochodzeniu do celu. Rozwiązywanie problemów 

przez dzieci rozwija u nich zdolności poznawcze i badawcze, wpływa na rozwój 

zainteresowań i twórczą aktywność, a także na rozumienie i trwałość opanowanej wiedzy.4 

Podstawę  do poznawania przez uczniów środowiska przyrodniczego stanowią przede 

wszystkim eksperymenty i obserwacje. Służą one opanowaniu wiedzy o otaczającej 

rzeczywistości, uczą dostrzegania zjawisk, przyzwyczajają do analizy wpływu działalności 

ludzkiej na życie i gospodarkę przyrody.  

Niezwykle interesujące dla uczniów klas początkowych jest przeprowadzanie 

eksperymentów, które są praktyczną działalnością uczniów. Działalność ta kierowana przez 

nauczyciela stanowi „duszę” nauczania przedmiotów przyrodniczych. Eksperyment 

rozpoczyna się od sformułowania problemu, a jego rozwiązanie stanowią postawione 

hipotezy. Polega on na wywołaniu określonego procesu, nawet w sztucznie stworzonych 

warunkach, cele podsunięcia uczniom problemu do rozwiązania lub uzyskania odpowiedzi na 

wcześniej postawione pytanie. W nauczaniu treści przyrodniczych wykorzystuje się elementy 

                                                           

2 W. Okoń, Nowy Słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 168. 
3 I. Zioło, Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, Kraków 2002, s. 100-101. 
4 I. Zioło, op. cit., 101-102. 
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procesu badawczego, wtedy to uczniowie rozwiązują zadania badawcze. Proces badawczy 

powinien obejmować: 

a) obserwacje rzeczy, zjawisk , procesów, 

b) tworzenie hipotez na podstawie zaobserwowanych faktów oraz zależności, 

c) doświadczalne sprawdzanie hipotez. 

Natomiast obserwacja jest procesem świadomego zdobywania informacji zmysłowych, 

polegająca na badaniu zjawisk w warunkach naturalnych, niekontrolowanych oraz na analizie 

tych czynników i warunków.5 Dzięki obserwacji w umysłach uczniów powstaje wiedza o  

procesach, zjawiskach i obiektach przyrodniczych. Spostrzeganie to może odbywać się w 

warunkach naturalnych (np. w lesie, w parku), jak i w pracowni (np. obserwacja modeli, 

obrazów, modeli, okazów, przyrządów). Nauczyciel stwarza warunki do spostrzegania, 

kieruje nim poprzez umiejętne stawianie pytań, pomaga w rejestrze, a także w interpretacji 

wyników obserwacji.6 

Kolejną istotną grupę metod stanowią metody oparte na działalności praktycznej 

uczniów. Praktyka występuje wtedy, kiedy uczniowie bezpośrednio oddziałują na  otaczający 

ich świat, w celu przekształcenia go  w użyteczny społecznie sposób, wykonując przy tym 

wiele czynności ruchowych z udziałem czynności myślowych. Działalność praktyczna jest dla 

uczniów źródłem wiadomości, stanowi weryfikację wyników myślenia i umożliwia im 

stosowanie wiedzy w praktyce. Z treściami przyrodniczymi wiąże się wiele umiejętności np.: 

pielęgnacja klasowych roślin, wykonywanie prac w szkolnym ogrodzie, zbieranie, 

przechowywanie i przetwarzanie owoców i warzyw, prowadzenie klasowej hodowli zwierząt 

(np. hodowla rybek w akwarium), utrzymywanie higieny osobistej.7 

Zabawy i gry dydaktyczne również znajdują swoje miejsce w systemie metod 

nauczania i uczenia się o środowisku przyrodniczym. Umożliwiają one rozwijanie zdolności, 

zainteresowań, kształcenie umiejętności, utrwalenie pojęć, porządkowanie i pogłębianie 

wiedzy. Sprawiają także, że wiedza nabiera operatywnego charakteru.8 Ponadto uczą 

twórczego myślenia, zasad współzawodnictwa, uspołeczniają i przyzwyczajają do przegranej. 

W rozwijaniu aktywności dzieci szczególną rolę odgrywają gry strategiczne takie jak: 

a) gry sytuacyjne,  
                                                           

5 I. Paśko, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Kraków 2001, s.58-
61. 
6 I. Zioło, op. cit., s. 102. 
7 M. Lelonek, T. Wróbel, Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3, Warszawa 1990, s. 365-366. 
8 I. Paśko, op. cit., s. 63. 
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b) gry symulacyjne (inscenizacje), 

c) gry w giełdę pomysłów („burze mózgów”).9 

Często występującą grupą metod są metody oparte na słowie takie jak: pogadanka, 

opowiadanie nauczyciela, opis, praca z książką, wykorzystywanie tekstu, audycji radiowej lub 

nagrania. Przy ich stosowaniu uczeń jednak nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu  

z środkami dydaktycznymi.  

Wszystkie z przedstawionych powyżej metod są niezmiernie ważne. Nie należy żadnej 

pomijać, ani stosować rozłącznie, gdyż w każdej można doszukać się elementów pozostałych 

metod. Postulat wykorzystywania różnorodnych metod nauczania o środowisku wynika ze 

złożoności o jego celach i zadaniach, z konieczności uwzględniania poziomu psychicznego 

uczniów, a także z potrzeby dostosowywania tych metod do bogactwa treści związanych ze 

światem przyrody.10 

Formy w edukacji ekologicznej 

Efektywność procesu kształcenia zależy również od form organizacyjnych nauczania, 

które są „organizacyjną stroną nauczania i dotyczą sposobu pracy nauczycieli i uczniów. 

Obejmują zewnętrzne warunki nauczania, a więc dobór uczniów i nauczycieli, połączenie 

uczniów w odpowiednie grupy, współpracę grup i jednostek ze sobą, rodzaj zajęć oraz 

warunki miejsca i czasu pracy dydaktycznej”.11 

Możemy do nich zaliczyć: 

a) lekcje prowadzone w klasie,  

b) prace w szkolnym ogrodzie,  

c) wycieczki, prace hodowlane,  

d) prowadzenie przez uczniów kącika przyrody,  

e) uczestnictwo w różnorodnych akcjach, uroczystościach, apelach i pracach 

praktycznych. 

Najbardziej znaczącą rolę w nauczaniu treści ekologicznych na każdym szczeblu 

edukacyjnym stanowią wycieczki. Umożliwiają one bezpośredni kontakt z rzeczywistością, 

dzięki czemu uczniowie mogą obserwować obiekty, zjawiska i procesy w ich wielostronnym 

uwarunkowaniu. Wycieczki mają ściśle określone cele: organizacja wyjścia w naturalne 

                                                           

9
 I. Zioło, op. cit., s. 109-110. 

10 I. Paśko, op. cit., s. 64. 
11 W. Okoń, op. cit., s. 77-78. 
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środowisko przyrodnicze i odbycie wyznaczonej wcześniej trasy. Powinny być realizowane 

niezależnie od pory roku oraz w różnych środowiskach, naturalnych jak i sztucznych.  

Aby wycieczki były skuteczne, należy w pełni zaangażować uczniów. Warunkiem jest 

stwarzanie wśród dzieci takich stosunków, by każdy miał możliwość wniesienia swojego 

wkładu, zgodnego z zainteresowaniami oraz potrzebami wycieczki.12 

 W praktyce szkolnej organizuje się różnego typu wycieczki: 

a) bliższe - są krótkotrwałe (ok. 20-30 min), o wąskim zakresie tematycznym w celu 

obserwacji jednego wybranego zjawiska lub obiektu np. kwitnienie roślin 

b)  dalsze – są to wycieczki kilkugodzinne, obejmują szerszy zakres tematyczny,  

w którym występuje obserwacja kilku obiektów i zjawisk np. szkodniki sadu, 

mrowisko, praca ludzi na budowie 

c) całodzienne – ich celem jest wprowadzenie uczniów w naturalne środowisko 

społeczno-przyrodnicze jako integralną całość. Tego typu wycieczki są najtrudniejsze 

pod względem organizacyjnym, gdyż wymagają zapewnienia wyżywienia, 

odpoczynku, często korzystania z środków lokomocji.13 

Kolejną ważna formą organizacyjną są zajęcia dydaktyczne w kąciku przyrody.  

Kącik ten jest miejscem, w którym prowadzone są hodowle zwierząt i roślin, 

przechowywane i eksponowane są zbiory oraz dokumenty dotyczące danych treści 

przedmiotowych.  Stała opieka dzieci nad kącikiem przyrody wzbudza ich zainteresowania 

przyrodnicze, kształtuje opiekuńcze podejście do zwierząt i roślin.14 

Jest też inspiracją do samodzielnych poszukiwań, kolekcjonerstwa (nasion, liści, skał, 

pocztówek, obrazków itp.), korzystania z różnych źródeł wiedzy (albumy, atlasy, czasopisma 

itp.). Kącik ten tworzą uczniowie przy pomocy nauczyciela, co wiąże ich emocjonalnie z tym, 

co sami stworzyli. Kącik powinien być dynamiczny tzn. elementy muszą się często zmieniać  

i usytuowany w tylnej części sali, by nie rozpraszał uwagi uczniów podczas innych zajęć i by 

rośliny miały odpowiedni dopływ światła.15 

Inną formą edukacji ekologicznej jest praca uczniów w szkolnym ogrodzie, która 

zarówno uczy, jaki i wychowuje. Dzieci ze sobą współpracują, działają w zespole, uczą się 

systematyczności, odpowiedzialności oraz poznają wartość pracy i jej znaczenie.  

                                                           

12 I. Paśko, op. cit., s. 65-66. 
13 M. Lelonek, T. Wróbel, op. cit., s. 374-375. 
14 I. Paśko, op. cit., s. 66-67. 
15 M. Lelonek, T. Wróbel, op. cit., s. 371-372. 
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W ogrodzie szkolnym mają możliwość kontaktu  z naturalnymi okazami środowiska, które 

mogą poznawać wieloma zmysłami, co sprzyja rozwojowi spostrzeżeń, wyobrażeń, a także 

rozwojowi mowy i myślenia. 16 

Często wykorzystywaną formą organizacyjną podczas zajęć o tematyce ekologicznej 

są konkursy. Mogą one być: błyskawiczne (zadawanie dzieciom pytań i zadań do szybkiego 

rozwiązania), krótkotrwałe lub długotrwałe (np. codzienny udział w planowanych zadaniach  

i zbieranie punktów). Konkursy powinny kończyć się nagrodami.  

Ważne są również praktyczne prace wykonywane przez uczniów na rzecz ochrony przyrody  

i kształtowania środowiska. Wymagają one dużego wysiłku, zaangażowania oraz opanowania 

wielu umiejętności i sprawności. 

Kolejną formą jest uczestnictwo uczniów w akcjach związanych z ochroną przyrody 

np.: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, Dzień Ochrony Przyrody, Dzień Ekologa itd. 

Istotną rolę pełnią także wystawy przyrodnicze tworzone przez uczniów. Mogą się na nich 

znaleźć prace plastyczne oraz konstrukcyjne, fotografie, pocztówki, książki, czasopisma.  

Ważną rolę w edukacji ekologicznej pełni propagowanie idei ochrony przyrody, 

poprzez działania takie jak: otwarte zajęcia dla rodziców, uroczystości o tematyce 

ekologicznej, szkolne festyny czy prowadzenie biblioteczki o treściach przyrodniczych. 17 

W edukacji ekologicznej nauczyciele powinni stosować wszystkie  znane metody oraz 

formy, wykorzystując zwłaszcza te, które pomagają w bezpośrednim i aktywnym poznawaniu 

rzeczywistości przez uczniów. Należy im stwarzać warunki do badawczych i odkrywczych 

działań, uświadamiać, że nauka o treściach przyrodniczych oznacza zagadkę, którą można 

zgłębiać i odkrywać. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. JARZYŃSKA I., 2008. Edukacja ekologiczna w szkolnictwie polskim, „Edukacja 

Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 1/2. ISSN 1896-2327.  

2. LELONEK M. – WRÓBEL T., 1990. Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3, 

Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-03503-3. 

3. OKOŃ W., 1996. Nowy Słownik pedagogiczny, Warszawa: Żak. ISBN 83-86770-29-5. 

                                                           

16 I. Paśko, op. cit., s. 66-67.  
17  I. Jarzyńska, Edukacja ekologiczna w szkolnictwie polskim, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” nr 
1/2, 2008, s. 51-52. 



 

 

86 

4. PARLAK M., 2005. Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego, 

Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. ISBN 83-7173-089-6. 

5. PAŚKO I., 2001. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół 

podstawowych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. ISBN 83-

7271-114-3. 

6. ZIOŁO I., 2002. Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, 

Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. ISBN 83-7271-178X. 

 

DANE KONTAKTOWE 

Sandra Bzdok 

Uniwersytet Opolski 

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-052 Opole 

Rzeczpospolita Polska 

e-mail: sandrabzdok@wp.pl 

 

mailto:sandrabzdok@wp.pl



