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DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Aleksandra JAKUBIK, Klaudia HUDZIK, Beata GRZEGÓRZKO, RP 

 

Streszczenie: Świadomość ekologiczną dzieci powinniśmy kształtować od najmłodszych lat. 

Edukacja wczesnoszkolna to wspaniały czas (a w wielu przypadkach już ostatni dzwonek)  

na kształtowanie postaw proekologicznych i wdrażanie praktycznych działań w codziennym 

życiu uczniów. Z pewnością zakorzenią się one w przyzwyczajeniach wychowanków i będą 

procentować w przyszłości. Odpowiedzialność w tej kwestii ponoszą przede wszystkim 

rodzice, szkoła i nauczyciele. W niniejszym artykule staramy się przedstawić 

najpopularniejsze działania podejmowane w ramach edukacji najmłodszych mające na celu 

propagowanie ekologii i dbałości o środowisko. Każde z nich jest aktywnością opartą o 

zapisy zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, 

klas I – III szkoły podstawowej, edukacji wczesnoszkolnej (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). 

Słowa kluczowe: ekologia, działania proekologiczne, edukacja wczesnoszkolna 

 

Abstract: Children’s ecological awareness should be moulded since very young age. The first 

years of school  education are a wonderful time (and in many cases it is the last call) to mould  

pro-ecological rudiments and inculcate practical activities in pupils’ everyday life, which once 

ingrained,  will pay dividends in the future. In this case responsibility is laid on parents, 

school and teachers. In this article we try to show the most popular activities undertaken in 

order to promote ecology as well as care for an environment among youngsters. Ever one  

of them is an activity based on records included in General education’s curriculum for first 

stage of education. 

Key words: ecology, pro-ecological activities, first years of school education 

 

„Przyroda nie zna nagrody ni kary,  

Zna tylko konsekwencje” 

                                                                                                                               R. Ingersoll 
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WSTEP 

             

Edukacja wczesnoszkolna to etap edukacyjny, od którego niejednokrotnie zależy 

powodzenie na dalszej drodze kształcenia człowieka. To czas, w którym kształtują się pewne 

nawyki oraz postawy procentujące w dorosłym życiu. Każdy nauczyciel i rodzic świadomy 

tego faktu powinien dążyć do optymalizowania rozwoju dziecka zarówno w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, społecznej, jak i poznawczej. Ważne jest również kształtowanie poczucia 

przynależności i odpowiedzialności za siebie, innych oraz otoczenie. Łącząc te aspekty, 

należy zadbać o prawidłowy rozwój świadomości ekologicznej najmłodszych. W tym celu 

powinno się podejmować działania, które pozwolą uczniom poznać środowisko przyrodnicze, 

zachęcą do jego ochrony oraz ukształtują właściwe postawy wobec niego, bo w przyszłości to 

ich zadaniem będzie utrzymanie go w dobrym stanie, by mogło służyć następnym 

pokoleniom. 

 

1 EKOLOGIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Ekologia nie koncentruje się jedynie na ochronie środowiska i zarządzaniu jego 

zasobami, ale również wiąże się z dostrzeganiem piękna przyrody poprzez umiejętność 

obcowania z naturą oraz akceptowaniem różnorodności jej elementów. To także świadomość 

wzajemnych związków pomiędzy organizmami, a środowiskiem ich życia. Odnosi się  

to również do środowiska życia człowieka oraz przemian, jakie w nim zachodzą, a są 

skutkiem działalności ludzkiej.1 Wszystko to poszerza świadomość ekologiczną  

oraz prowadzi do należytej dbałości o naturę.  

Działania kierowane do uczniów klas I–III szkoły podstawowej powinny być 

dostosowane do wieku wychowanków i ich możliwości rozwojowych, a w szczególności 

winna być ukazana ich intencja oraz sens. Dzieci muszą wiedzieć, dlaczego pewne 

zachowania są akceptowane, a inne nie, w jakim celu są podejmowane, a przede wszystkim, 

w czym leży sedno ekologii. Żadne bowiem działanie nie odniesie sukcesu, jeżeli 

podejmująca je osoba nie dąży do osiągnięcia założonego celu, popartego konkretnymi 

rezultatami. Oczywiście teoria nie powinna stanowić naczelnego celu w edukacji ekologicznej 

                                                           

1 Maurer, G., 1991. I Ty chronisz środowisko. Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1991.  
ISBN 83-00-03536-2. 
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dzieci młodszych, lecz powinna ściśle łączyć się z praktyką życia codziennego. Często zdarza 

się, że wiedza i umiejętności ekologiczne, jakie uczniowie wynoszą ze szkoły, nie są zgodne  

z postawami prezentowanymi przez ich rodziców czy osoby z najbliższego otoczenia. Dlatego 

ważne jest, by osoby uczestniczące w procesie edukacyjnym w szkole i w domu prezentowały 

podobne wartości proekologiczne. Wtedy z pewnością nabyte wiadomości, postawy, 

przyzwyczajenia i nawyki będą procentowały w dorosłym życiu uczniów, a także pozwolą  

na dokonywanie świadomych wyborów. Aktywności podejmowane wobec i przez uczniów 

określone są w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego, obejmującego klasy I–III szkoły podstawowej – edukację wczesnoszkolną 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.)
2. Wszystkie 

propagowane aktywności, poprzedzane są rozmowami na temat środowiska i pożądanych 

zachowań, co ma uświadomić uczniom sens podejmowanych działań. Ponadto pobudzają one 

dzieci do wyciągania wniosków i podejmowania na ich postawie konkretnych postanowień 

proekologicznych, co przyczynia się do rozwoju myślenia logicznego  

oraz przyczynowo–skutkowego.  

W zapisach dotyczących działań praktycznych, których podstawą są treści nauczania 

zawarte w obowiązującym w Polsce dokumencie Ministra Edukacji Narodowej, jest mowa o 

ty, że Uczeń rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: 

park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka) oraz Uczeń wie, jaki pożytek przynoszą 

zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, 

spulchnianie gleby przez dżdżownice. W oparciu o te zapisy proponuje się aktywności życia 

codziennego, które bezpośrednio wiążą się z poznaniem otaczającego nas środowiska i 

dostrzeganiem jego potrzeb. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt dziecka z naturą oraz 

samodzielne odkrywanie prawidłowości, które nią rządzą. Spośród takich aktywności 

możemy wyróżnić: 

 częste i bezpośrednie obcowanie z naturą, zachęcanie do dostrzegania jej piękna, 

niepowtarzalności, czerpania radości z każdych, nawet tych najmniejszych 

dobrodziejstw, jakimi nas obdarza. Wszystko to jest drogą prowadzącą do 

                                                           

2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych: I etap edukacyjny obejmujący klasy I – 

III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna, załącznik nr 2 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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racjonalnego podejścia w stosunku do środowiska oraz kształtowania pożądanych 

zachowań z nim związanych; 

 zapoznawanie z celem utworzenia miejsc ochrony przyrody, jak np. parki narodowe, 

rezerwaty czy parki krajobrazowe. Uczniowie, oprócz wiedzy na temat liczby 

obszarów chronionych i ich położenia lub występowania, powinni także znać cel, sens 

i główną ideę będącą powodem ich utworzenia. 

Kształtowanie świadomości dotyczącej konsekwencji oddziaływania człowieka  

w stosunku do otaczającej go przyrody stanowi nieodłączny element edukacji uczniów. Ten 

fakt był podstawą do skonstruowania zapisu mówiącego, iż Uczeń podejmuje działania  

na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie 

powoduje człowiek (…). Każdy człowiek winien podejmować takie działania, rozpoczynać je 

od aktywności w swoim najbliższym otoczeniu, by wraz ze wzrostem świadomości 

ekologicznej przenosić je na inne płaszczyzny swego funkcjonowania zarówno obecnie,  

jak i w przyszłości. Treści ujmujące propagowanie działań na rzecz ochrony przyrody 

realizowane są poprzez podejmowanie następujących aktywności: 

 okazywanie szacunku wobec przyrody poprzez przestrzeganie zasad polegających np. 

na właściwym zachowaniu się w określonych miejscach, takich jak: park, las czy inne 

ekosystemy, nie niszczenie ich;  

 ukazywanie wzajemnych relacji pomiędzy elementami przyrody, ich wzajemnego 

wpływu, pełnionych przez nie funkcji oraz odkrywanie znaczenia, jakie one pełnią dla 

człowieka. Każda cząstka natury w otaczającym nas świecie pełni określone funkcje, a 

jej występowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania środowiska jako 

całości. Dopiero po uświadomieniu sobie tego faktu i dostrzeżeniu sensu istnienia 

elementów przyrody, można podejmować dalsze aktywności ekologiczne; 

 propagowanie dbałości o naturę poprzez organizowanie akcji proekologicznych 

angażujących uczniów, nauczycieli, społeczeństwo lokalne i inne szersze grupy 

społeczne;  

 tworzenie szkolnych klubów działających na rzecz środowiska i ekologii, mających na 

celu propagowanie dbałości i jego ochrony.  

W świecie pełnym zanieczyszczeń i nadmiaru produkcji, ważne jest, by uświadamiać 

najmłodszym potrzebę ochrony środowiska, także i w zakresie gospodarowania odpadami.  

W konsekwencji tych działań Uczeń wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens 

stosowania opakowań ekologicznych. W tych założeniach mieści się: 
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 ochrona środowiska realizowana poprzez segregowanie odpadów (złom, szkło, plastik 

makulatura itp.) oraz poddawanie ich recyklingowi – dzieci podczas zajęć szkolnych  

są zapoznawane z zasadami segregacji śmieci, poznają kolory i oznakowania 

kontenerów, przyporządkowanych poszczególnym odpadom. Uczniowie dowiadują 

się, iż śmieci typu: opakowania plastikowe, szklane muszą być wcześniej umyte oraz 

wyrzucone bez zamieszczonych na nich reklam i etykiet wykonanych z innego 

tworzywa. Nauczyciele przypominają także, iż nie można pozbywać się opakowań 

plastikowych po smarach, olejach i środkach chemicznych, wrzucając je do 

kontenerów na plastik. Podobnie nie można porcelany, potłuczonego szkła czy 

żarówek umieszczać w kontenerach na szkło, jak również papieru z folią, papieru 

woskowanego i tapet odkładać do pojemników na papier; 

 włączanie się w akcje społeczne, jak np. „Sprzątanie świata” – dzieci angażują się  

w ekologiczne kampanie, organizowane w szkołach, będące stałym punktem 

kalendarza szkolnego. Wychowankowie sprzątają i porządkują teren szkoły i wokół 

niej pod nadzorem dorosłych opiekunów; 

 ograniczenie się w kupowaniu do niezbędnego minimum oraz nabywanie rzeczy 

niezbędnych do życia – uświadamianie, iż wiele nabywanych przez nas produktów jest 

zupełnie bezużytecznych, a zjawiskiem powszechnym coraz częściej staje się 

nadmierne kupowanie rzeczy niepotrzebnych. Podejmowane działania mają na celu 

uzmysłowić uczniom wagę racjonalnego nabywania produktów i zachęcać do 

rozważnej konsumpcji; 

 propagowanie dobroczynności połączonej z ekologią poprzez odkładanie niechcianej 

odzieży w dobrym stanie do specjalnych kontenerów lub koszy, z których trafi ona  

do potrzebujących – dzieci robiąc porządki w domach, odkładają będące w dobrym 

stanie, ale nieużywane obecnie,  przedmioty, np. zabawki, odzież, obuwie; 

 używaniu toreb wielorazowego użytku w celu zapakowania zakupów, a zarazem 

ograniczenie użycia wyrobów jednorazowego użytku oraz tworzyw sztucznych;  

 ograniczenie kupna produktów zapakowanych w jednorazowe opakowania, 

propagowanie stosowania opakowań wielokrotnego użytku czy opakowań nadających 

się do recyklingu; 

 gromadzenie odpadów organicznych na kompost, co przyczyni się do otrzymania 

naturalnego nawozu – działanie to można propagować głównie w szkołach na wsi i w 
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małych miasteczkach, a polega ono na uświadamianiu dzieciom różnicy pomiędzy 

znaczeniem i konsekwencjami stosowania nawozów sztucznych i naturalnych oraz ich 

wpływu na zdrowie ludzi. 

Troska o otaczający nas świat wiąże się także z poszanowaniem zasobów wodnych, 

jakie są nam dostępne. Woda jest bowiem nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, 

a każdego roku jej zasoby są wykorzystywane coraz bardziej bezmyślnie. W ramach działań 

uświadamiających Uczeń wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w 

życiu człowieka, roślin i zwierząt prowadzone są w szkole następujące aktywności: 

 propagowanie racjonalnego wykorzystania wody w życiu codziennym. Dzieci w 

oparciu  

o swoją wiedzę na temat znaczenia wody w życiu żywych stworzeń potrafią 

wytłumaczyć, jaki jest powód jej oszczędzania, a swoją wiedzę stosują w praktyce; 

 zachęcanie do ograniczania zużycia zasobów nieodnawialnych i użytkowania tych 

odnawialnych. Ideę racjonalnego wykorzystania zasobów ziemskich nie można 

ograniczyć jedynie do poszanowania wody. Dlatego też podejmowane są działania 

propagujące oszczędność i rozumne wykorzystywanie innych zasobów 

nieodnawialnych, z których mamy szansę korzystać. Należą do nich nawet najprostsze 

działania jak np. wyłączanie zbędnego oświetlenia czy zmniejszanie temperatury na 

grzejnikach zamiast otwierania okien. Zaobserwować można, że dzieci świadome tych 

konieczności, często same starają się edukować rodziców, kiedy widzą, iż oni nie 

postępują zgodnie z założeniami ekologii; 

Znajomość zasad, jak i warunków niezbędnych dla wzrostu roślin i zwierząt stanowi 

ważny element edukacji najmłodszych. W związku z tym, w Podstawie programowej 

edukacji wczesnoszkolnej możemy doszukać się następującego zapisu: Uczeń wymienia 

warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych 

uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku 

przyrody). Aktywność uczniów w tym zakresie winna wyrażać się zarówno w ich 

bezpośrednim, jak i praktycznym działaniu, które umożliwi pozyskanie trwałej wiedzy. W 

ramach poparcia tej tezy przytoczyć można cytat Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Po-

każ mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Do grona aktywności związanych z 

powyższym zapisem treści nauczania zawartych we wspomnianym wyżej podstawowym 

dokumencie zaliczyć należy: 
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 ukazywanie konieczności dbania o roślinność zieloną poprzez sadzenie nowych 

drzew, ogródków przyszkolnych, hodowli klasowych, co nie tylko rozwija 

świadomość ekologiczną, ale także wdraża do odpowiedzialności za utrzymanie ich w 

dobrym stanie i systematyczne dbanie o nie; 

 wyeliminowanie, bądź ograniczenie używania chemicznych środków ochrony roślin; 

 angażowanie uczniów do bezpośredniego działania wyrażającego się poprzez 

pielęgnowanie roślinności zielonej w ogródku szkolnym czy w klasie, a także 

organizowanie tzw. kwiatowych dyżurów (uczniowie mają przydzielone poszczególne 

tygodnie w roku szkolnym, podczas których opiekują się kwiatami i innymi roślinami 

znajdującymi się w klasie, bądź w szkole).  

Wiedza dotycząca środowiska nie może być kształtowana jedynie w przestrzeni 

klasowej w oparciu o wiadomości z podręczników. By jak najlepiej uświadamiać 

podopiecznym konieczność dbania o przyrodę, należy ukazać, jakie zagrożenia powodujemy 

my sami, czyli ludzie, następnie zachęcać ich do podjęcia działań i starać się zainteresować 

nie tylko najbliższym otoczeniem, ale także i tym dalszym. Stąd też przytoczyć należy 

kolejny zapis mówiący, iż: Uczeń zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony 

człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód (…); chroni przyrodę: (…) 

zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato. W 

oparciu o powyższe sformułowanie należy wymienić działania podejmowane w edukacji 

wczesnoszkolnej, których celem jest: 

 poszanowanie wszystkich elementów natury, co wyraża się poprzez zabawy w 

określonych miejscach, dzięki czemu nie narusza się spokojnego bytu żywych 

stworzeń oraz nie niszczy się środowiska. Do działań tego typu należy zaliczyć  

zachowanie ciszy i spokoju, a także redukowanie hałasu do minimum; 

 uświadamianie potrzeby systematycznego dokarmiania ptaków podczas zimy oraz w 

okresach o wzmożonej trudności w dostępie do pokarmu; wykonywanie prostych 

karmników dla ptaków podczas zajęć szkolnych – działania podejmowane na rzecz 

zwierząt są konstruowane głównie w oparciu o aktualną porę roku i związane z nią 

konieczności;  

 propagowanie spacerów zamiast przejażdżki samochodowej (o ile jest to możliwe) 

oraz czynnej turystyki. Poprzez podjęcie takich działań, uświadamiamy uczniom 

podwójną korzyść, po pierwsze nie niszczymy przyrody i nie degradujemy jej 
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spalinami czy innymi szkodliwymi, chemicznymi substancjami, a po drugie każdy z 

nas czerpie bezpośrednią indywidualną korzyść, jaką jest wzmacnianie kondycji i 

odpoczynek psychiczny na łonie natury. Sens takich działań można zawszeć w jednym 

zdaniu – wszystko dla zdrowia; 

 kształtowanie umiejętności ochrony środowiska lokalnego, a także innych 

odwiedzanych miejsc – jak góry, morze, podczas wycieczek zamiejscowych 

wyrażająca się, np. poprzez niezrywanie roślin chronionych, uczęszczanie po 

specjalnie wyznaczonych trasach spacerowych i ścieżkach. Dzieci powinny wiedzieć, 

że jesteśmy zobowiązani dbać nie tylko o najbliższe otoczenie. Nasza troska powinna 

być skierowana na całą przyrodę, bo od nas zależy jej przyszłość i byt. Należy 

uświadamiać, iż to, co dla nas jest obce i dalekie, dla naszych potomków może być 

najbliższym środowiskiem, którego nie możemy zdegradować. 

Podsumowując, podkreślić należy, iż naczelnym celem działań ekologicznych 

podejmowanych wśród uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, w klasach I–III, jest 

poszanowanie wszystkich elementów przyrody, których przyszłość zależy od postaw i działań 

ludzkich. Nie można bowiem zapomnieć, iż natura od wieków zajmowała znaczące miejsce w 

życiu człowieka, o czym świadczą słowa wodza plemienia Indian Dawamish: „Uczcie wasze 

dzieci tego, czego my uczymy nasze: Ziemia jest naszą Matką. Los Ziemi jest także losem jej 

synów…”3. 
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