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TEORETYCZNE ASPEKTY REALIZACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W 

PRZEDSZKOLU 

 

Joanna GLIK, RP 

 

Streszczenie: Edukacja ekologiczna jest bardzo ważną formą kształcenia i wychowania 

młodego pokolenia. W dzisiejszych czasach coraz częściej zauważa się negatywny wpływ 

człowieka na środowisko co doprowadza do degradacji świata który otacza człowieka. By 

móc zapobiegać zagrożeniom środowiska naturalnego konieczne jest prowadzenie edukacji 

ekologicznej już w przedszkolu. By proces ten przebiegał skutecznie należy uwzględniać 

w nim teoretyczne aspekty realizacji edukacji ekologicznej. Artykuł ten dotyczy 

teoretycznych aspektów realizacji edukacji ekologicznej w przedszkolu. Porusza on 

zagadnienia związane z koncepcjami edukacji ekologicznej, celami, metodami, formami a 

także środkami dydaktycznymi stosowanymi w ramach realizacji edukacji ekologicznej. 

Słowa klucze: edukacja ekologiczna, koncepcje edukacji ekologicznej, cele edukacji 

ekologicznej, metody edukacji ekologicznej, formy edukacji ekologicznej, środki 

dydaktyczne w edukacji ekologicznej 

 

Abstract: The environmental education is an essential form of young generation’s education. 

Nowadays one can more and more frequently notice the negative influence of man on the 

environment, which leads to a degradation of the surrounding world. So as to prevent the 

dangers to the environment it is necessary to start the environment education already in 

kindergarten. Therefore, in order for the process to be effective the theoretical aspects of 

realization of the educational education must be taken into consideration. The following 

article concerns theoretical aspects of realization of the environmental education in 

kindergarten. It deals with issues regarding the conceptions of the environmental education, 

aims, methods, forms as well as teaching resources employed in the environmental education.       

Key words: environmental education, conceptions of environmental education, aims of 

environmental education, methods of environmental education, forms of environmental 

education, teaching resources in environmental education  

 

Edukacja ekologiczna to bardzo ważny obszar w procesie kształcenia i wychowania 

młodego pokolenia. W dzisiejszym świecie coraz częściej zauważa się postawę 
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antagonistyczna człowieka względem środowiska, czyli postawę negatywnego oddziaływania 

człowieka na środowisko naturalne. Ludzie zanieczyszczają przyrodę, niszczą świat, 

zagrażają zwierzętom. Wychowanie przedszkolne poprzez prowadzenie wychowania 

ekologicznego dociera do świadomości najmłodszych celem kształtowania postaw 

proekologicznych, a także kształtowania odpowiedzialności za przyrodę w której człowiek 

żyje. By móc skutecznie prowadzić działalność edukacyjną i wychowawczą w odniesieniu do 

edukacji ekologicznej, należy zagłębić się w teoretyczne jej aspekty.  

Terminem związanym z edukacją ekologiczną jest edukacja. Jest ona zagadnieniem 

pochodzącym z języka łacińskiego - educare, gdzie pierwotnie tłumaczona została jako 

czynność wprowadzania, wtórnie natomiast rozumiana jest jako czynności wprowadzania 

człowieka ze stanu gorszego, do tego lepszego1. Wincenty Okoń termin ten tłumaczy jako 

„ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjające takiemu rozwojowi i wykorzystaniu 

pożądanych możliwości, aby w maksymalnym stopniu stały się świadomymi i twórczymi 

członkami wspólnoty społecznej, narodowej, kulturowej oraz aby stały się zdolne do 

aktywnej samorealizacji własnej tożsamości, do rozwijania własnego „ja” w toku spełniania 

zadań dalekich”2. Jest to więc celowy i planowany proces wpływu człowieka na jego rozwój, 

który prowadzi do trwałych zmian w sferze poznawczej, emocjonalnej i kulturowej 

jednostki3.  

Kolejnym terminem obok edukacji związanym z edukacją ekologiczną jest ekologia. 

Ekologia jako termin wprowadzona została po raz pierwszy przez niemieckiego uczonego - 

Ernsta Haeckela w 1869 roku, a jej znaczenie pochodzi od greckich słów – oikos i logos, 

które oznaczają kolejno dom i naukę. Dosłowne jej znaczenie określa się jako naukę 

o miejscu życia organizmów żywych4. Ekologia jest więc „nauką o ekosystemach, która 

w procesie kształcenia i wychowania ulega swoistej adaptacji”5.  

Edukacja ekologiczna jest terminem, który łączy w sobie termin edukacji i ekologii, 

który obecnie funkcjonuje jako określenie obszaru kształcenia i wychowania młodego 

pokolenia. Jest to typ edukacji, który otwiera przed dziećmi drogę do poznania świata 

                                                           

1
 S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002, s. 64-66. 

2 K. Gąsecki, Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, (w:) A. Komorowska-Zielony 
(red.), Twórcze działania przyrodnicze  matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 19-20. 
3 Tamże, s. 20. 
4 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2009, s.15. 
5 I. Paśko, Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej, „Nowa Szkoła”2009, nr 4, s. 31 
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przyrodniczego – jego piękna, maksym nim rządzących, które nie tylko wprowadzają do jego 

poznania, ale przede wszystkim uwrażliwiają na postępowanie zgodne z poszanowaniem 

środowiska przyrodniczego6. W edukacji ekologicznej realizowanej w ramach wychowania 

przedszkolnego chodzi o to, by dzieci nie tylko zdobywały wiedzę na temat środowiska 

naturalnego, ale przede wszystkim poznawały swoje miejsce w środowisku, doświadczały 

wspólnoty człowieka z przyrodą, a także troszczyły się o dobro środowiska naturalnego. 

Dzieci w ramach edukacji ekologicznej wprowadzane są ze swojego małego środowiska 

rodzinnego do coraz większych ekosystemów – począwszy od środowiska lokalnego, do 

środowiska zwanego ojczyzną7.  

W edukacji ekologicznej wyróżnia się trzy nurty kształcenia. Pierwszy, 

konserwatywny, który kładzie nacisk na naukę o Ziemi, bez uwzględniania aspektów 

społecznych, gospodarczych. Przyroda rozumiana jest tutaj jako źródło zaspokojenia potrzeby 

biologicznej i kulturowej jednostki. Drugi nurt kształcenia określany jest jako radykalny, 

podkreślający tym samym głęboki kontakt człowieka z przyrodą, kosztem wiedzy 

o środowisku przyrodniczym. Ostatni nurt kształcenia odbywającego się w ramach edukacji 

ekologicznej, określany jest jako nurt umiarkowany, który łączy wiedzę, wychowanie 

i praktyczne działanie jednostki. Nurt ten dostarcza rzetelnej wiedzy o środowisku 

przyrodniczym, ukazując pełny obraz relacji między człowiekiem a przyrodą, wzbudzając 

sumienie ekologiczne kształtując tym samym wolę działania na rzecz środowiska8. 

Edukacja ekologiczna w przedszkolu organizowana jest w ramach szerszego obszaru 

edukacyjnego jakim jest edukacja przyrodnicza. Treści realizowane w ramach procesu 

kształcenia i wychowania ekologicznego obejmują między innymi poznawanie przez dzieci 

przyrody ożywionej i nieożywionej, zapoznanie się z gatunkami roślin i zwierząt będących 

pod ochroną, a także poznanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku występujących 

zarówno po stronie środowiska naturalnego jak i człowieka. Wszystkie te treści realizowane 

są w zakresie odpowiadającym możliwościom rozwojowym dzieci w wieku przedszkolnym9. 

                                                           

6 K. Gąsecki, Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, (w:) A. Komorowska-Zielony 
(red.), Twórcze działania przyrodnicze  matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 21. 
7 I. Paśko, Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej, „Nowa Szkoła”2009, nr 4, s. 31. 
8 K. Gąsecki, Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, (w:) A. Komorowska-Zielony 
(red.), Twórcze działania przyrodnicze  matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 22. 
9 A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Wyd. Erica, Warszawa 2011, s. 137-138. 



 

 

103 

Kształcenie i wychowanie dzieci w duchu edukacji ekologicznej odbywa się na drodze 

procesu planowanego i celowego. Wśród celów edukacji ekologicznej zakłada się przede 

wszystkim stworzenie przez nauczycieli okazji do zdobycia i poszerzenia przez dzieci 

wiedzy, zapoznanie z systemem wartości niezbędnego do działalności związanej z ochroną 

środowiska, zachęcanie uczniów do badania i obserwowania środowiska z różnych 

perspektyw, rozwijanie zainteresowań dzieci związanych z tematyką środowiska, a przede 

wszystkim stwarzanie możliwości do aktywnego działania na rzecz środowiska10. Edukacja 

ekologiczna polega więc głównie na pobudzaniu dzieci do samodzielnego działania11. Obszar 

poznania rzeczywistości przez pryzmat edukacji ekologicznej otwiera w związku z tym przed 

najmłodszymi ścieżkę do zrozumienia świata w skali lokalnej, regionalnej, a także 

globalnej12. Edukacja ekologiczna obejmuje kilka płaszczyzn, za pomocą których dociera do 

młodego pokolenia – są to: świadomość, wiedza, zrozumienie, zainteresowanie, 

odpowiedzialność, działanie i zmiana13. 

Inne ujęcie celów edukacji ekologicznej przedstawia Teresa Parczewska, która 

wskazuje na cele edukacji ekologicznej – te ogólne, a także szczegółowe. Wśród celów 

ogólnych wyróżnia się wyjaśnienie dzieciom istoty charakteru globalnego środowiska 

naturalnego, przyswojenie wiedzy, a także postaw i umiejętności pozwalających na 

zapobieganie i rozwiązywanie problemów zaistniałych w środowisku. Cele ogólne są 

podstawą do formułowania celów szczegółowych, które ująć można w trzech kategoriach – 

emocjonalnej (wartości proekologiczne), poznawczej (związane z wiedzą na temat 

środowiska), i praktycznej (umożliwiającej praktycznie działanie i rozwiązywanie problemów 

ekologicznych i zapobieganie ich powstawaniu)14. 

Realizacja celów edukacji ekologicznej w przedszkolu powinna być uzależniona od 

właściwości rozwojowych dzieci, treści zawartych w podstawie programowej wychowania 

                                                           

10 B. Koźniewska (red.), Zielną ścieżką. Edukacja ekologiczna. Przewodnik dla nauczycieli, Wyd. Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 10. 
11 Tamże, s. 10. 
12 K. Gąsecki, Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, (w:) A. Komorowska-Zielony 
(red.), Twórcze działania przyrodnicze  matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 21. 
13 B. Koźniewska (red.), Zielną ścieżką. Edukacja ekologiczna. Przewodnik dla nauczycieli, Wyd. Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 10-11. 
14 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2009, s. 12. 
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przedszkolnego oraz treści programów wychowania przedszkolnego15. Ich realizacja może 

być możliwa jedynie przy równoczesnym kształceniu i wychowaniu ekologicznym16. 

Drogą do osiągnięcia zamierzonych celów edukacji ekologicznej są odpowiednio 

dostosowane do wieku i rozwoju psychofizycznego metody edukacji ekologicznej, które 

stosuje się w wychowaniu przedszkolnym. Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje 

otaczającą go rzeczywistość za pomocą zabawy – zatem doświadcza ono otaczającego świata 

polisensorycznie – co najlepiej realizuje się w postaci uczenia się przez działanie17.  

Wśród metod stosowanych w ramach edukacji ekologicznej wyróżnia się najczęściej – 

metody z grupy asymilacji wiedzy (w ramach tej grupy stosuje się pogadanki a także pracę 

z książką), metody z grupy samodzielnego dochodzenia do wiedzy (korzysta się tutaj 

z metody sytuacyjnej, burzy mózgów, gier dydaktycznych, obserwacji i pomiaru), metody  

grupy waloryzującej (metody impresyjne i ekspresyjne), a także metody praktyczne (metody 

ćwiczeń utrwalających, metody ćwiczeń terenowych, technicznych, prace hodowlane 

w przedszkolu a także w domu, prace społecznie użyteczne na rzecz środowiska 

i przedszkola, metoda stawiania zadań)18. Maria Studzińska za wśród metod najbardziej 

przydatnych w kontaktach dziecka z przyrodą wyróżnia: „metody kierowania samodzielną 

pracą dziecka (obserwacja, prace w ogrodzie, prace w kąciku przyrody, praca z książką, prace 

plastyczne), metody poszukujące (rozmowa, pogadanka heurystyczna), metody podające 

(opowiadanie, opis, czytanie)19. 

By proces kształcenia i wychowania w ramach edukacji ekologicznej przebiegał 

skuteczniej bardzo ważną rolę pełnią także zastosowane środki dydaktyczne podnoszące 

efektywność przyswajania przez dzieci wiedzy. W ramach edukacji ekologicznej stosuje się 

najczęściej okazy naturalne (rośliny, sadzonki, nasiona, muszelki itp.), sprzęt pomiarowy 

i optyczny (termometr, lupa, mikroskop itp.), narzędzia i materiały pomocnicze (słoje, butelki, 

doniczki, narzędzia, karmniki, kosze na śmieci itp.), filmy edukacyjne, tablice dydaktyczne, 

ilustracje, foldery, pocztówki20. 

                                                           

15 Tamże, s. 14. 
16 K. Gąsecki, Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, (w:) A. Komorowska-Zielony 
(red.), Twórcze działania przyrodnicze  matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 23. 
17 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2009, s. 85. 
18 Tamże, s.  86-89. 
19 M. Studzińska, Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną, Wyd. WSiP, Warszawa 1989, s. 25. 
20 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2009, s. 89-90. 
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Istotne w wychowaniu przedszkolnym są także formy działalności dziecka za pomocą 

których realizowane są treści ekologiczne. Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje 

otaczającą go rzeczywistość za pomocą zabawy – dlatego też zabawa jest jedną 

z podstawowych form jego działalności za pośrednictwem której doświadcza ono i zapoznaje 

się ze środowiskiem naturalnym. Ważną rolę w wychowaniu przedszkolnym obok zabawy 

pełni praca, która stymuluje dziecko do działania praktycznego, a także uczenie się. W wieku 

przedszkolnym dziecko te dwie formy realizuje poprzez zabawę, gdyż dzieci uczą się bawiąc, 

a tym samym bawią się wykonując różnego rodzaju prace. Biorąc pod uwagę fakt iż 

wychowanie przedszkolne traktowane jest jako pierwszy szczebel edukacji, należy 

wprowadzać dziecko w proces pracy już w przedszkolu. Wychowując przez pracę i do pracy 

można dotrzeć i odwołać się do potrzeb dzieci, szczególnie zaś do ich aktywności, która 

przejawia się w praktycznym ich działaniu21.  

 Do najbardziej atrakcyjnych form poznawania środowiska naturalnego 

w wychowaniu przedszkolnym należą spacery i wycieczki, które kształtują relacje dziecka ze 

środowiskiem, pozwalają mu na dokładne jego poznanie, obserwację, uwrażliwiają na 

potrzebę ochrony środowiska. W przedszkolu w ramach edukacji ekologicznej organizuje się 

wycieczki i spacery między innymi w najbliższą okolicę przedszkola w celu zaobserwowania 

bądź zbadania danego zjawiska, do najbliższych środowisk takich jak park, łąka, las, pole 

w celu obserwacji zwierząt bądź roślin, a także wycieczki dalsze do ogrodu botanicznego czy 

ogrodu zoologicznego22. 

Bardzo atrakcyjną formą realizacji edukacji ekologicznej są także: kąciki przyrody, 

dzięki którym dzieci mają okazję obcowania ze zmianami zachodzącymi w środowisku 

przyrodniczym23; obchody związane z pierwszym dniem wiosny, konkursy ekologiczne24; 

kolorowe dni promujące treści ekologiczne i przyrodnicze za pomocą których dzieci w bardzo 

atrakcyjny sposób poznają różne ekosystemy25; spotkania z ciekawymi ludźmi – między 

innymi z leśniczym, dzięki którym dzieci mogą zapoznać się z pracą leśniczego, jego strojem, 

a także problemami zwierząt i środowiska naturalnego; przedstawienia o tematyce 

ekologicznej, które pomagają dzieciom przenieść się w świat fantazji i wyobraźni, ucząc ich 

                                                           

21 Tamże,  s. 68-72. 
22 Tamże, s. 72-77. 
23 J. Widz, Wiosenny kącik przyrody, „Wychowanie w Przedszkolu” 2007, nr 4, s. 34. 
24 E. Jońca (red.), Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej, Wyd. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny – 
Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych, Rzeszów 1995, s. 78. 
25 L. Cichaczewska, Zielony dzień – zielone listy, „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 5, s. 37. 
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możliwości dostrzegania dobra i zła26, a także akcje sprzątania terenów znajdujących się 

wokół przedszkola27. 

Realizacja edukacji ekologicznej w przedszkolu nie mogłaby obejść się jednak bez 

kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci. Już od najmłodszych lat należy 

kształtować więź dziecka ze środowiskiem, a także pozytywny jego wpływ na przyrodę 

zgodny z poszanowaniem jej praw28. 

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym obszarem kształcenia i wychowania 

młodego pokolenia. Już w przedszkolu powinno się kształtować wśród dzieci poczucie, że są 

oni przyjaciółmi przyrody. Dzięki odpowiedniej realizacji treści wychowania ekologicznego 

można wzbudzić wśród dzieci poczucie szacunku, piękna względem środowiska, a także 

uświadomić im konieczność troski i ochrony przyrody. By proces ten przebiegał skutecznie 

należy pamiętać o teoretycznych aspektach realizacji edukacji ekologicznej. Odpowiednio 

określone cele edukacji ekologicznej, stosowanie dostosowanych do rozwoju 

psychofizycznego dziecka metod kształcenia, wzbogacanie zajęć środkami dydaktycznymi 

podnoszącymi jakość procesu wychowania i kształcenia, urozmaicanie form wychowania 

ekologicznego wskazuje jasno na proces, który nie tylko teoretycznie będzie wzbogacał 

dzieci, ale przede wszystkim przygotuje ich do praktycznego działania i wielozmysłowego 

odkrywania rzeczywistości, która ich otacza. 
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