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GRY I ZABAWY W EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I -III 

 

Sabina GREGA, RP 

 

Streszczenie: Niniejsza praca, której tytuł brzmi „Gry i zabawy w edukacji środowiskowej 

dla uczniów klas I –III” we wstępie zawiera teoretyczne rozważania odnoszące się do 

niekorzystnego działania człowieka w świecie i wpływie tych oddziaływań na otaczający go 

świat- różne zagrożenia  (powodzie, zanieczyszczenia wód, itp. ). Na samym początku autor 

odnosi się do tego, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom należy już od najmłodszych lat 

wdrażać dzieci do właściwego zachowania, do kształtowania postawy proekologicznej. 

Jednak to oswajanie dzieci z ekologią powinno mieć miejsce również w szkole na tzw. 

edukacji ekologicznej, która z całą pewnością nie jest wiedzą teoretyczną i nie powinna mieć 

charakteru zajęć w szkolnych ławkach. To „konkretne działanie w środowisku i dla 

środowiska, to stwarzanie uczniom takich sytuacji, by same dochodziły do określonych prawd 

i zasad, aby same potrafiły wyciągać odpowiednie wnioski, a w przyszłości umiały 

przewidywać skutki swojej działalności”. Dalej podkreśla się jak ważną rolę w procesie 

kształtowania świadomości ekologicznej w wieku wczesnoszkolnym odgrywają gry i zabawy 

edukacyjne. W kolejnej części pracy podane są cele i funkcje gier i zabaw w edukacji 

środowiskowej oraz kilka praktycznych przykładów tych form do wykorzystania w pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, gra edukacyjna, zabawa edukacyjna  

 

Abstract: The present dissertation which title sounds: “Games and amusements in 

environmental education for the students of classes I-III” includes in the introduction 

theoretical considerations concerning the unfavorable human operations in the world and the 

influence of the effects on the world around people- different risks (floods, water pollution 

etc.). At the beginning the author refers to this in order to counter these threats children 

should be implemented to proper behavior and development of an environment-friendly 

attitude from an early age. However this becoming domesticated of children with ecology 

should take place at school, too. For example during the ecology education which is certainly 

not theoretical knowledge and should not be like typical classes at school benches. It is “a 

concrete action in the environment and for the environment, creating such situations to the 

pupils which would cause that they would find certain truths and principles and come to 
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adequate conclusions themselves and were able to predict the effects of their activities in the 

future”. Further there is emphasized the importance of games and amusements in the 

environmental education for the process of development of the environmental awareness at 

the preschool age. In the next part of the dissertation there are listed the aims and functions of 

games and amusements in the environmental education and some practical examples of this 

kinds for using them during working with children at the preschool and early-school age. 

Key words: environmental education, game in the environmental education, amusement in 

the environmental education 

 

Zainteresowanie środowiskiem i jego ochroną wzrasta systematycznie a powodów 

tego jest bardzo wiele, m.in. szybki postęp techniczny,  wyczerpywanie się zasobów 

naturalnych, zaburzenia równowagi ekologicznej czy postępująca urbanizacja. Skutki 

działania tych czynników są coraz bardziej odczuwalne przez społeczeństwa  w postaci 

niedostatków czystej wody, zanieczyszczenia powietrza, wielu różnorodnych chorób oraz 

anomalii klimatycznych. Zatem aby przeciwdziałać zagrożeniom, które już istnieją i 

zapobiegać pojawianiu się nowych, należy poprzez odpowiednio zorganizowaną edukację 

przygotowywać społeczeństwa do racjonalnego, świadomego i w pełni odpowiedzialnego 

korzystania z zasobów przyrody oraz podejmowania wszelkich działań na rzecz środowiska. 1 

Aby zahamować degradację środowiska, poprawić jakość naszego życia i zdrowia 

oraz zapewnić perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom edukacja ekologiczna 

winna obejmować wszystkich ludzi bez wyjątku.  U najmłodszych konieczne jest 

kształtowanie postaw, z kolei dorośli muszą zmieniać swoje przyzwyczajenia, by stawać się 

świadomymi uczestnikami środowiska. Jak napisał James Hindson „ludzie są zainteresowani 

ekologią tak długo, jak długo nie ma to specjalnego wpływu na ich codzienne życie, kiedy 

mogą mieć wszystko to, do czego się przyzwyczaili, krok dalej wymaga wyższej 

świadomości akceptującej wyrzeczenia”. Dlatego ciężko jest uczyć dorosłych zmieniać 

przyzwyczajenia i nawyki, świadomie wyrzekać się wszelkich wygód. Z tego powodu więc, 

edukacją ekologiczną w pierwszej kolejności należy objąć dzieci. Najmłodsi nie mają jeszcze 

wykształconych i utrwalonych nawyków, stereotypów, dlatego przy udziale odpowiednich 

form i metod, można skutecznie kształtować ich postawę, która będzie etyczna względem 

                                                           

1 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 
Lublin 2009, s.6. 
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środowiska. Należy jedynie dać im szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które rozważnie i 

świadomie będzie korzystało z darów jakie daje nam Ziemia.2 

Jak pisze Lidia Wołoszynowa dziecko w młodszym wieku szkolnym jest szczególnie 

wrażliwe na to co je otacza, zarówno na piękno przyrody, jak i na szkody jej zadawane. 

Kontakt dziecka z przyrodą ma charakter niezwykle emocjonalny, a działania mające na celu 

utrzymanie tego kontaktu prowadzą do rozwijania postaw proekologicznych. To właśnie na 

etapie edukacji wczesnoszkolnej osiągane są najlepsze wyniki w kształtowaniu świadomości 

ekologicznej.3 

Rezultatem szeroko pojętej edukacji ekologicznej winna być mądrość, a nie ulotna i 

krótkotrwała wiedza. Mądrość, która kieruje całym życiem człowieka, wyznacza sposoby 

postepowania, zmusza do podejmowania decyzji przyjaznych dla środowiska. Jednak jak 

zaplanować i przeprowadzić taką edukację środowiskową, by była swego rodzaju 

drogowskazem na całe życie? Według Anity Demczak należy adekwatnie do wieku dziecka, 

dobrać metody, formy i treści, ale przede wszystkim musi to być ciekawe dla dziecka, 

dostarczać wielu przeżyć i emocji. Dzieci uczą się głównie poprzez manipulowanie, badanie, 

działanie, skupiają uwagę na tym, co je rzeczywiście zaciekawi i zainteresuje. Nauczanie 

powinno być nastawione na pobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie działalności poznawczej 

uczniów oraz kształtowanie postaw twórczych.4 

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że edukacja ekologiczna to nie zajęcia w 

szkolnych ławkach i wiedza teoretyczna. To nie podawanie gotowej receptury na lepsze jutro, 

chociaż byłaby ona najskuteczniejsza. Edukacja ekologiczna jak pisze Bogusława Bogucka to 

„konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie uczniom takich sytuacji, 

by same dochodziły do określonych prawd i zasad, aby same potrafiły wyciągać odpowiednie 

wnioski, a w przyszłości umiały przewidywać skutki swojej działalności”.5 

                                                           

2 B. Bogucka, Propozycje działań w kształtowaniu postaw ekologicznych młodego pokolenia w oparciu o własny 

program: „Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie, gdy życia na 

Ziemi nie stanie?”, (w:) T. Przybylski (red.), Edukacja ekologiczna w programie dydaktyczno – 
wychowawczym szkoły, tom I, Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”, Myślibórz 
2002,  s. 117 – 118. 

3 D. Klus – Stańska, Konstruowanie wiedzy o szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, 
Olsztyn 2012, s. 112. 

4 A. Demaczak, „Metody i formy aktywnej edukacji ekologicznej w CEEIK „Salamandra” dla uczniów szkół 

podstawowych”, (w:) T. Przybylski (red.), Edukacja ekologiczna w programie dydaktyczno – wychowawczym 
szkoły, tom I, Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”, Myślibórz 2002,  s. 13. 

5 B. Bogucka, Propozycje działań w kształtowaniu postaw ekologicznych młodego pokolenia w oparciu o własny 

program: „Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie, gdy życia na 

Ziemi nie stanie?”, (w:) T. Przybylski (red.), Edukacja ekologiczna w programie dydaktyczno – 
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Ważną rolę w procesie kształtowania świadomości ekologicznej w wieku 

wczesnoszkolnym odgrywają gry i zabawy, które uwzględniają potrzebę kontaktu dziecka ze 

światem przyrody, wyzwalające jednocześnie ciekawość i radość. Ich nadrzędnym celem jest 

przybliżenie dzieciom obrazu świata jako całości, współzależności wielu istot powiązanych ze 

sobą. Zabawy i gry  dotyczące ochrony środowiska pełnią wiele istotnych funkcji: zachęcają 

do badań i eksperymentów, doskonalą procesy poznawcze, uczą współpracy i współdziałania, 

pomagają w kształtowaniu zachowań i postaw proekologicznych, rozwijają zainteresowania, 

aktywność twórczą i samodzielność, kształtują świadomość ekologiczną,6 która według 

Kazimierza Obuchowskiego polega na tym, że „stajemy się zdolni do tego, aby odczuwać i 

przeżywać radości i lęki zwierząt, harmonię i czystość przyrody – nie dlatego, że się z nimi 

identyfikujemy, jak w przypadku prostej empatii, ale dlatego, że one są i to nie dla nas, ale 

tak jak my”.7 

Alicja Komorowska – Zielony podaje szereg innych funkcji jakie spełniają gry i 

zabawy w owej edukacji. Według autorki wczesnoszkolna edukacja ekologiczna, która 

przybiera postać gier i zabaw, budzi wrażliwość dzieci na piękno przyrody, wyzwala 

szacunek do niej  i mobilizuje do naprawiania szkód, które powstały z powodu braku wiedzy, 

braku wychowania czy zobojętnienia. Realizowanie edukacji ekologicznej w taki sposób 

umożliwia kształtowanie refleksyjnego stosunku do otaczającej go rzeczywistości oraz 

przygotowanie uczniów do systematycznego zdobywania wiedzy. Taka edukacja pomaga w 

kształtowaniu umiejętności posługiwania się nowymi pojęciami i treściami oraz zrozumienia 

ich znaczenia.8  

Gry i zabawy dydaktyczne powinny być stosowane w edukacji środowiskowej na 

poziomie klas I –III, ponieważ są one najbliższe naturalnym formom aktywności dziecka w 

tym wieku. Należy je traktować jako odmianę zabawy, która polega na przestrzeganiu 

pewnych reguł.  Według Irminy Zioło gry i zabawy środowiskowe uczestniczą w procesie 

poznania, są impulsem do twórczego myślenia, a także wychowują. Metody te uczą dzieci 

poszanowania reguł współzawodnictwa, uspołeczniają i co bardzo ważne przyzwyczajają 

zarówno do wygranej, jak i przegranej.  Szczególnie przydatne okazują się tutaj bardziej 
                                                                                                                                                                                     

wychowawczym szkoły, tom I, Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”, Myślibórz 
2002,  s. 119. 

6 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 
Lublin 2009, s.29. 

7 K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s.105. 
8 A. Komorowska – Zielony, Twórcze działania  przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 26. 
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złożone formy gier i zabaw symulujących określone zjawiska rzeczywiste, tj. gra sytuacyjna, 

inscenizacja, burza mózgów, gry planszowe, metaplany i inne. Takie zabawy dają możliwość 

poznawania określonych funkcji i zadań społecznych oraz prezentacji postaw względem 

środowiska poprzez bezpośrednie czynności ucznia realizowane w formie najbliższej dziecku. 

Dziecko, które w trakcie zabawy przestrzega obowiązujących zasad, zdobywa wiedzę o 

zasadach i relacjach występujących w rzeczywistości.9 

W literaturze przedmiotu doszukać się można wielu gier i zabaw, które są 

przeznaczone do realizacji celów edukacji ekologicznej (środowiskowej). W niniejszej pracy 

błędem byłoby pominięcie przytoczenia kilku przykładów praktycznych gier i zabaw. 

Wszystkie podane poniżej pomysły na zabawy i gry środowiskowe należy rozumieć 

tylko i wyłącznie jako propozycje. W zależności od dzieci i grup, trzeba je specyficznie 

wyselekcjonować i zastosować, zestawić, zmienić i poszerzyć. Zabawy te można 

przeprowadzić  z wszystkimi grupami wiekowymi, jeśli zastosuje się je z właściwymi 

zmianami i odpowiednio do danej sytuacji. Ważne jest także aby każda gra czy zabawa 

edukacyjna była poprzedzana lub podsumowywana krótką rozmową, refleksją dotyczącą 

określonego, poruszanego w zabawie problemu. Chodzi o to aby wychowawca poprzez krótki 

komentarz „nastroił” dzieci, przybliżył do tematu, przekazał znaczenie poszczególnych 

żywiołów i zjawisk oraz zachęcał do wyrażania przez dzieci swych myśli i poglądów.10 

Oto przykłady ciekawych pomysłów na edukację ekologiczną w formie gier i zabaw. 

 „Bieg wody” 

Wszystkie osoby siedzące w kręgu otrzymują pustą szklankę lub plastikowy kubeczek. 

Tylko jedno naczynie napełnione jest do połowy wodą Jeden z graczy z zamkniętymi 

oczami obraca się kilka razy dookoła własnej osi i „na ślepo" siada w środku kręgu. 

Woda zaczyna teraz cichutko płynąć. Przelewana jest z jednej szklanki do drugiej, w 

prawo lub lewo, tam i z powrotem. Gracz siedzący w środku poprzez uważne 

przysłuchiwanie się musi zorientować się, gdzie obecnie płynie woda, aby ręką wskazać 

na odpowiednie miejsce. Jeśli przypuszczenie będzie prawidłowe, wówczas następuje 

zmiana miejsc i zaczyna się nowy „bieg wody".11 

  „Wodne piosenki” 
                                                           

9 I. Zioło, Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pedagogicznej, Kraków 2002, s. 109. 

10 H. Wilken, Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody – edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej 

(zabawy, pomysły, projekty), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004, s. 25. 
11 Tamże, s. 54 
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Zachęcamy dzieci, aby zastanowiły się, jakie odgłosy i dźwięki wydaje woda, jak ona 

brzmi. Następnie dzieci powinny wymienić wszystkie dźwięki, które kojarzą im się z 

wodą. Później jedno z dzieci bierze do ust łyk wody i „prezentuje" piosenkę. Zadaniem 

innych jest odgadnięcie utworu. Następuje zmiana ról.12 

 „Życie drzewa” 

Nauczyciel mówi, uczniowie naśladują zachowanie nasionek. 

„Jesteście małymi nasionkami, pochodzicie z różnych drzew i okolic. Zebrał was w tym 

miejscu wiatr, który unosi was w powietrznym tańcu. Wirujcie, tańczcie, lećcie razem z 

nim. Z każdą chwilą stajecie się coraz lżejsi, coraz mniej ważycie, poczujcie tę lekkość i 

swobodę. Wiatr zaczyna roznosić was w różne miejsca, opadacie na ziemię, między 

trawę, pod liście i gałęzie. Ziemia przyjmuje was i pozwoli wam rozwinąć się w leśne 

drzewo. Nagle wiatr przestaje wiać, wszystkie nasiona opadają na ziemię, leżą skulone, 

zwinięte, pokryte liśćmi i ziemią, przychodzi ci z pomocą deszcz. To on daje ci wodę, 

która omywa twoje ciało. To ona budzi cię do życia! Spróbuj teraz napęcznieć, jakbyś 

napił się dużo wody, napręż swoją łodygę tak mocno, by pękła łupinka. Mocno, mocno 

i twarda łupina pęka. Powolutku wyciągnij do ziemi mały korzonek. Co czujesz 

dotykając ziemi? Jaka ona jest?... Teraz ku górze wyciągnij maleńką łodygę, to ona 

przemyka między liśćmi i grudkami ziemi, kamieniami i gałęziami w glebie. I 

niespodziewanie podpierając się na korzeniu podnosisz swoją łodygę ponad ziemię. Co 

czujesz gdy spotykasz się ze słońcem? Powiewem wiatru? Jakie odgłosy słyszysz 

dookoła? 

Zamknij oczy i wyobraź sobie jak się rozwijasz... Twoja łodyga prostuje się, grubieje, 

ale jeszcze cały czas każdy powiew wiatru pochyla ją i kołysze. Na końcu łodygi, w 

zwiniętym pączku, budzi się twój pierwszy listek. Powoli rozwijasz go, prostujesz. Tak 

jak dłonie, wyciągnij go wysoko do słońca. A teraz pomyśl o swoich korzeniach. 

Wrastają głęboko w Ziemię, skąd piją wodę i odżywcze cząstki gleby. Twoje korzenie 

porastają grzyby, małe glebowe żyjątka pomagają ci rosnąć i odżywiać się. Twój pień 

porastają inne rośliny. Poczuj jak to jest mieć na swojej skórze porosty, grzyby? Jak to 

jest oddychać liśćmi, które okrywają całe twoje ciało. Spróbuj! 

                                                           

12 H. Wilken, Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody – edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej 

(zabawy, pomysły, projekty), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004, s. 55. 
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Jesteś już dorosłym drzewem. Już tylko twoje liście i gałęzie kołysane są przez wiatr, 

pień stoi sztywno i prosto. Ale wokół ciebie żyje bardzo wiele innych roślin, zwierząt, 

jedne włochate, latające, grzebiące w ziemi, skaczące. Niektóre z nich mieszkają w 

twoim ciele. Chrząszcze, wiewiórki, motyle, dzięcioły i wiele, których nie potrafisz 

nawet policzyć. Może pod tobą wygrzebał sobie norę jakiś zwierz? Ptak uwił w 

gałęziach gniazdo? Pomyśl, jak mogłoby ono wyglądać?... Jesteście już dorosłymi 

drzewami, wielkimi olbrzymami, wydajecie nasionka, owoce, jesteście domem dla 

wielu zwierząt.  Przychodzi znów mocny wiatr, który chwieje waszymi ciałami, deszcz, 

który rozmiękcza glebę pod waszymi korzeniami. Te dwa żywioły powodują, że coraz 

bardziej się uginacie. Wiatr i deszcz powalają drzewa, kładą was na ziemi. Teraz 

jesteście powalonymi drzewami, ale nie umarliście!!!! Przypomnijcie sobie jak dużo 

przeróżnych istot zamieszkuje powalone drzewa. Powoli z roku na rok, pień próchnieje 

i zamieniacie się w mech, grzyba, chrząszcza, kornika, dzięcioła, ślimaka, lisa, który 

pod pniem ma norę, i wiele innych żyjątek. Spróbujcie teraz zmienić się w roślinę lub 

zwierzę, które narodziło się na starym powalonym drzewie. Spróbujcie naśladować jego 

ruchy, zachowanie, odgłosy, żyjcie tak jak roślina lub zwierzę. Jeśli jesteś rośliną kieruj 

swoją łodygą, rośnij w górę, jeśli zwierzęciem poszukuj sobie kryjówki, miejsca do 

obserwacji terenu. Przez chwilę żyj, naśladując życie leśnego mieszkańca...13  

 „Strażnicy ognia” 

Wszystkie dzieci siedzą w kręgu. W środku, przed czerwoną chustką siedzi dziecko z 

zasłoniętymi oczami jako „strażnik ognia". Gdy będzie całkiem cicho, ktoś zostaje 

wybrany na strażaka, tzn. cicho wskazuje się na niego palcem. „Dziecko-strażak" musi 

się teraz możliwie cicho zbliżyć do ognia. Gdy uda mu się, nie robiąc przy tym hałasu, 

koniuszkiem palca dotknąć czerwonej chustki, wówczas staje się nowym „strażnikiem 

ognia". „Strażnik" może zawołać „stop", gdy usłyszy jakiś szelest. Osoba kierująca 

zabawą decyduje, czy rzeczywiście był to odgłos wybranego „dziecka -strażaka". Po 

około trzech nieudanych próbach, „dziecko-strażnik" zostaje zastąpione przez inne, aby 

wszystkie dzieci przynajmniej raz doczekały się na swoją kolej.14 

  „Co poradzisz kupić?”  
                                                           

13 B. Dymara, S. Michałowski, L. Wollman-Mazurkiewicz, Dziecko w świecie przyrody – książka do 

wychowania proekologicznego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000, s. 246 – 247. 
14 H. Wilken, Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody – edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej 

(zabawy, pomysły, projekty), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004, s. 45 - 46. 
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W zabawie bierze udział dowolna liczba dzieci, które dzielimy na grupy. Każda grupa 

otrzymuje kartki papieru i mazaki. Zadaniem dzieci jest opracować słownie lub 

wizualnie (za pomocą rysunków) alternatywną listę zakupów przyjaznych dla 

środowiska – do tej listy, którą przygotował nauczyciel dla poszczególnych grup. 

Przykład listy opracowanej przez nauczyciela: Wacek kupił mleko w folii, napój w 

plastikowej butelce, torebki foliowe do drugiego śniadania, plastikowe słomki do 

napojów, plastikowe kubeczki. Jakie podobne rzeczy, produkty mógłby kupić Wacek, 

żeby jego zakupy były przyjazne dla środowiska? 

 „Do czego drzewa są potrzebne?" - uświadomienie funkcji drzew. 

Dzielimy dzieci na dwie grupy: dzieci - drzewa i dzieci - zwierzątka. „Drzewa" 

rozstawiamy na dużej przestrzeni. „Zwierzątka" mogą żyć, oddychać, odżywiać się 

tylko obok drzewa. 

Na dany znak zwierzęta muszą zmienić drzewo  w poszukiwaniu nowego pokarmu. W 

trakcie zmiany drzewa dzieciom nie wolno oddychać. Następuje unaocznienie 

niezbędności drzew i produkowanego przez nie tlenu do oddychania. Prowadzący 

zabawę może być leśnikiem, który ścina drzewa (na meble, gazety, zeszyty, gazety, z 

powodu budowy drogi, na opał itd.). 

W trakcie zabawy zmniejsza się ilość drzew, robi się coraz ciaśniej wokół drzew 

pozostałych. Zwiększa się też odległość do pokonania na wstrzymanym oddechu. 

 Kiedy wszystkie dzieci zgromadzą się wokół ostatniego drzewa, należy im zadać 

ostateczne pytanie, na które powinny z łatwością znaleźć odpowiedź: „Po co potrzebne 

są drzewa? Czy dobrze się czujecie? Czy łatwo się wam oddycha, gdy w lesie zostało 

tylko jedno drzewo? Czy wszystkie zwierzęta znajdą bezpieczne schronienie?15 

 

Na zakończenie warto przytoczyć zdanie „człowiek i natura są jak dwa skrzydła, na 

których unosi się duchowa kontemplacja przyrody”, dlatego najważniejszym problemem 

współczesnych społeczeństw jest przetrwanie i stworzenie warunków godnego życia dla 

przyszłych pokoleń, życia w duchowej harmonii z naturą i drugim człowiekiem. Nakazem 

chwili jest taka edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców naszej planety, aby 

                                                           

15 http://www.edukacja.edux.pl/p-7304-do-czego-potrzebne-sa-drzewa-scenariusz.php 
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budować świadomość udziału każdego z nas w ochronie i kształtowaniu najbliższego 

środowiska, zgodnie z ekologiczną zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”.16 
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