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ŚRODKI DYDAKTYCZNE W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W PRZEDSZKOLU 

 

Angelika DUDA, Katarzyna DURBAS, RP 

 

Streszczenie: Psycholodzy zajmujący się rozwojem dziecka uważają, że dziecko w okresie 

przedszkolnym, w głównej mierze zdobywa wiedzę i umiejętności poprzez obserwacje i 

doświadczenia, dlatego też w edukacji przyrodniczej szczególnie cenne są środki dydaktyczne 

stosowane podczas zajęć z dziećmi. To dzięki nim zajęcia są atrakcyjne, umożliwiają one 

także zdobywanie wiedzy przyrodniczej w sposób bezpośredni lub pośredni, przyczyniając się 

do efektywności edukacji. Ważne jest praktyczne zastosowanie środków, ich przejrzystość i 

dostępność dla dzieci oraz to, aby były one dostosowane do ich wieku, wiedzy i umiejętności. 

W artykule wymieniłyśmy kilka ciekawych środków dydaktycznych dla edukacji 

przyrodniczej. 

Słowa kluczowe: funkcje środków dydaktycznych,  klasyfikacja środków dydaktycznych, 

edukacja przedszkolna, środki dydaktyczne, edukacja przyrodnicza 

 

Abstract: Based on child development studies, psychologists claim that child in pre-school 

age gains its skills and knowledge mainly by observations and experience. Therefore, in 

nature education it is essential to supply children with educational resources. These materials 

make classes very attractive. They enable to gain knowledge in direct or indirect way, thus 

increasing the efficacy of the education. It is important to apply educational resources 

practically. They should be clear, approachable and match childrens’s age, knowledge and 

abilities. In the article we indicated few interesting educational resources for nature education. 

Key words:  functions educational preschool, classification educational resources, preschool 

education, educational resources, nature education  

 

WSTEP 

 

W wieku przedszkolnym dziecko dzięki oddziaływaniom nauczyciela poznaje świat 

flory i fauny, zjawiska w nim zachodzące oraz z nimi związane. Psycholodzy zajmujący się 

rozwojem dziecka uważają, że w tym okresie, w głównej mierze zdobywa ono  wiedzę i 

umiejętności poprzez obserwacje i doświadczenia, dlatego też w edukacji przyrodniczej 

szczególnie cenne są środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć z dziećmi. 
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1  POJĘCIE, KLASYFIKACJA I FUNKCJE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH  

 

W literaturze naukowej pojawia się wiele definicji pojęcia środków dydaktycznych. 

Czesław Kupisiewicz uważa, że środki dydaktyczne to „przedmioty materialne, które 

dostarczając uczniom określonych bodźców oddziałujących na ich wzrok, słuch, dotyk itd., 

ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości, dzięki czemu usprawniają 

proces nauczania – uczenia się, a przez to wpływają korzystnie na jego efekty końcowe”1. 

Zatem autor pod tym pojęciem środków dydaktycznych rozumie zasób przedmiotów, 

zarówno tych rzeczywistych, jak i ich zastępników, które pozwalają w sposób bezpośredni i 

pośredni doświadczać rzeczywistości. Z kolei W. Okoń określa środki dydaktyczne jako 

„przedmioty materialne umożliwiające usprawnienie procesu nauczania – uczenia się i 

uzyskiwania optymalnych osiągnięć szkolnych”2. Zdaniem autora środki dydaktyczne to 

przedmioty, które przyczyniają się do efektywności edukacji. Zarówno Cz. Kupisiewicz jak i 

W. Okoń, pomimo iż  różnie formułują swe definicje,  podkreślają fakt, że środki 

dydaktyczne są czynnikiem warunkującym i usprawniającym proces nabywania przez dzieci 

wiedzy i umiejętności. To dzięki nim zajęcia są atrakcyjne, umożliwiają one także 

zdobywanie wiedzy przyrodniczej w sposób bezpośredni lub pośredni. Ważne jest praktyczne 

zastosowanie środków, ich przejrzystość i dostępność dla dzieci oraz to, aby były one 

dostosowane do ich wieku, wiedzy  i umiejętności. Cz. Kupisiewicz sklasyfikował środki 

dydaktyczne i wyróżnił: wzrokowe, słuchowe, wzrokowo-słuchowe i częściowo 

automatyzujące proces nauczania - uczenia się. Natomiast F. Bereźnicki podkreśla ważność 

pomocy dydaktycznych i  wymienia następujące ich funkcje:  

 motywacyjną - rozbudzanie w dziecku ciekawości i zainteresowania omawianym 

materiałem i tematyka z nim związaną; 

 poznawczą - poznanie rzeczywistości w sposób bezpośredni, 

 kształcącą - rozwijanie sprawności umysłowych, kształtowanie zdolności i 

umiejętności, 

                                                           

1 Kupisiewicz, Cz., 2000. Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, 2000. 
2 Okoń, W., 2007.  Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007 
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 dydaktyczną - źródło wiadomości ułatwiające zrozumienie i utrwalenie zdobytej 

wiedzy.3  

Wymienione funkcje wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Pomimo że tematem 

naszego artykułu są środki dydaktyczne i każdy specjalista z dziedziny pedagogiki podkreśla 

ich znaczenie dla efektywności procesu edukacji, to chcemy także wyeksponować fakt, że 

jeżeli dziecko ma możliwość poznania otaczającego je świata w sposób bezpośredni, to 

należy mu to umożliwić, np. gdy tematem zajęć są drzewa owocowe, wychodzimy na spacer i 

pokazujemy je dzieciom. 

 

2  ŚRODKI DYDAKTYCZNE WYKORZYSTYWANE W POLSKICH 

PRZEDSZKOLACH      

  

W polskich przedszkolach zauważyć można różnorodność dostępnych dla dzieci 

środków dydaktycznych sprzyjających ich wielostronnemu rozwojowi i wspomagającymi 

proces edukacji przyrodniczej. Podczas praktyk pedagogicznych w przedszkolach 

wykorzystywałyśmy ciekawe środki dydaktyczne, które zaprezentujemy. Uważamy, że 

posiadają one wartości wychowawcze i pozwalają zaciekawić dzieci wiedzą związaną z 

tematyką przyrodniczą. Jedną z takich pomocy jest niezbędnik przyrodnika, który 

prezentujemy na obrazku poniżej. 

 
Obr. 1 Niezbędnik przyrodnika 

                                                           

3 Bereźnicki, F., 2011. Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” ,2011 
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Przyrząd ten ma wiele zastosowań i oczywiście wzbudza wśród dzieci zaciekawienie. 

Pozwala na obserwowanie prędkości, kierunku wiatru, ilości opadów i temperatury, jak 

również na śledzenie w czasie dnia ruchu Słońca. Dodatkowo niezbędnik wyposażony jest w 

lupę, która pozwoli dziecku na poznawanie świata przyrody i na badanie małych organizmów 

czy elementów otaczającej go rzeczywistości. W odniesieniu do rozporządzenia MEN w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego4 zastosowanie tego środka 

pozwala dziecku na: rozpoznanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych 

dla poszczególnych pór roku; podejmowanie rozsądnych decyzji i nienarażanie się na 

niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. niestanie pod drzewem w czasie burzy, 

niezdejmowanie czapki w mroźną pogodę; zrozumienie, o czym mówi osoba zapowiadająca 

pogodę w radiu czy w  telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg lub wiał wiatr; stosowanie 

się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości. 

Inny środek dydaktyczny to plansza pt. „Występowanie zwierząt na terenie Polski” 

 

 
Obr. 2. Występowanie zwierząt na terenie Polski 

                 

Na planszy znajduje się mapa Polski, oznaczone są  na niej największe rzeki Polski, 

rodzaje drzew, góry i morze.  W zestawie są także sylwety zwierząt, które występują w 

                                                           

4 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17). 
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Polsce. Dziecko umieszcza zwierzę na mapie w miejscu jego występowania. Zatem ta pomoc 

dydaktyczna koreluje z wymaganiami dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

Kolejną pomocą dydaktyczną, której poświęcamy uwagę to zestaw, który ma tytuł „Las i 

jezioro”. 

 
Obr. 3 Las i jezioro 

 

Zestaw składa się on z emblematów z roślinami i zwierzętami żyjącymi w lesie oraz w  

jeziorze. Można go wykorzystać do omawiania wielu obszarów z edukacji przyrodniczej, np. 

do segregacji (zwierzęta żyjące w lesie i w jeziorze), klasyfikacji (ssaki, płazy, gady, ptaki), 

tworzenia łańcuchów pokarmowych. Natomiast w świetle podstawy programowej5 

wychowania przedszkolnego dzięki tej pomocy dydaktycznej dziecko może opanować 

podstawowe wiadomości przyrodnicze,  tj.: wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych 

środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie. Ponadto wie, jakie warunki są 

potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu 

roślin (światło, temperatura, wilgotność), potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin 

i zwierząt w kolejnych porach roku, wie także, w jaki sposób człowiek może je chronić i 

pomóc im, np. przetrwać zimę. 

                                                           

5 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17). 
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„Multimedialny układ słoneczny” to jeden z tych środków dydaktycznych, który w 

sposób bardzo ciekawy, realistyczny przedstawia zestaw planet, przez co ułatwi dzieciom 

zrozumienie i poznanie Układu  Słonecznego. 

 
Obr. 4 Multimedialny układ słoneczny 

 

Model ukazuje Słońce i 9 planet w ruchu. Słońce jest podświetlane od środka żarówką 

i oświetla krążące wokół planety. Kolumna, na której umieszczono Słońce, jest czarna i znika 

w ciemności. Model jest uproszczeniem Układu Słonecznego, planety krążą wokół Słońca z 

tą samą prędkością. Zaletą tej pomocy jest fakt, iż kopułę Słońca można wymienić na 

przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze gwiazdozbiory. 

 

Natomiast „Przekrój Ziemi” to równie 

interesujący dla przedszkolaków środek 

dydaktyczny, który możemy wykorzystać 

do zaznajomienia dzieci z budową wnętrza 

Ziemi. 
 

Obr. 5 Przekrój Ziemi

Kartoniki z owocami i warzywami są 

pomocą, którą można wykorzystać w celu 

powtórzenia wiadomości oraz do zabaw, 

np. do segregowania ich wg. koloru, 

wielkości, dzielić na owoce i warzywa czy 

memory. 

 

 

 
Obr. 6 Kartoniki z owocami i warzywami 
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Mówiąc o środkach dydaktycznych warto wspomnieć o planszach edukacyjnych, które 

są powszechnie stosowane w przedszkolach, a są one przydatne przy syntetyzowaniu wiedzy, 

uatrakcyjniają zajęcie, mają na celu wizualizację zagadnień, bo pokazują to, co jest trudne do 

wyjaśnienia i zrozumienia. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Środki dydaktyczne są nieodłącznym elementem towarzyszącym edukacji 

przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym. Te wymienione przez nas stanowią niewielką 

część łatwo dostępnych pomocy, posiadających walory edukacyjne. Podczas dokonywania 

wyboru środków dydaktycznych, należy pamiętać, żeby posiadały one wartości 

wychowawcze i edukacyjne. Nauczyciel nie powinien stosować takich, które mogłyby 

„hamować” rozwój dziecka, nie pogłębiając jego dotychczasowej wiedzy, a mamy z nimi do 

czynienia w sytuacjach, gdy stosujemy je tylko jako obrazowanie, niewnoszące nic nowego 

do zajęć. Na koniec naszych rozważań kierujemy apel do przyszłych nauczycieli: 

„Pamiętajcie, liczy się nie tylko wygląd środka dydaktycznego, lecz jego wartości 

wychowawcze wspomagające edukację przyrodniczą dzieci w wieku przedszkolnym”. 
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