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ZABAWY I GRY DYDAKTYCZNE W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ UCZNIÓW W 

MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM 

 

Monika JAWOR, Urszula URYGA, Felicyta GRĘBSKA, RP 

 

Streszczenie: Edukacja przyrodnicza w młodszym wieku szkolnym powinna uczyć i 

wychowywać postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. Najbardziej przemawiającą 

do uczniów formą działalności dydaktycznej są  gry i zabawy, które uczą zachowań 

prospołecznych, budzą emocje, a także motywują do zdobywania wiedzy. Celem artykułu jest 

zwrócenie uwagi na zainteresowanie uczniów w młodszym wieku szkolnym treściami 

edukacji przyrodniczej i uwrażliwienie na problemy otaczającego ich środowiska. 

Słowa kluczowe: gra dydaktyczna, edukacja przyrodnicza 

 

Abstract: Environmental education at the pre-school age should learn and educate an attitude 

of respect for the environment. The most popular forms of teaching among students are game 

that teach pro-social behaviours, arouse emotions, and motivate to learn. The purpose of this 

article is to point out the student's attention interest in school age content of environmental 

education and awareness to the problems of their environment. 
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WSTEP 

 

Młodszy wiek szkolny jest okresem, w którym dzieci badają i odkrywają otaczający 

ich świat. Edukacja przyrodnicza powinna wzbogacać ich wiedzę, a także uczyć i 

wychowywać w postawie szacunku dla środowiska przyrodniczego. Należy rozwijać 

dziecięcą ciekawość wobec przyrody i zwracać uwagę na zagrożenia dla środowiska 

naturalnego. Edukacja przyrodnicza powinna wzbogacać ich wiedzę,  

a także uczyć i wychowywać w postawie w szacunku dla środowiska przyrodniczego. 

Jak twierdzi W. Hemmerling: „zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji 

środowiskowej sprzyja spostrzeganiu cech, właściwości różnych zjawisk i procesów, 

utrwalaniu nazw roślin, zwierząt, a także prawidłowości związanych z funkcjonowaniem 

organizmów w określonym ekosystemach. Zarówno cele, jak i materiał nauczania przyrody 

świetnie nadaje się do zastosowania problemowych gier czy zabaw dydaktycznych. Gry i 
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zabawy w pełni integrują proces dydaktyczno-wychowawczy. Motywują do pracy, pobudzają 

ciekawość, ułatwiają koncentrację i angażują emocjonalnie do nauki. Łączenie w nauczaniu 

początkowym wielostronnego uczenia się z rozmaitymi grami i zabawami dydaktycznymi, 

umożliwia nie tylko gromadzenie doświadczeń, samodzielne dochodzenie do wiedzy,  

jej weryfikację, ale także daje możność samodzielnego myślenia, osiągania sukcesu oraz 

przygotowują do samokształcenia”4. 

W niniejszym artykule omówimy dwie zabawy oraz dwie gry dydaktyczne, których 

jesteśmy autorkami. 

 

1 ZABAWY ORAZ DWIE GRY DYDAKTYCZNE 

 

Jedną z zabaw nazwałyśmy „Woda, ziemia, powietrze”. 

Cele ogólne: 

 doskonalenie wiedzy o środowisku życia zwierząt, 

 zapoznanie uczniów z rodzajami gromad, 

 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 potrafi określić środowisko życia konkretnego 

zwierzęcia, 

 stosuje nazwy gromad i potrafi podać przykład przedstawiciela danej gromady, 

-     potrafi współpracować w grupie rówieśników. 

Treść z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego5 realizowane na zajęciach odnosi się do zakresu 

rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt. Uczeń 

ma rozpoznawać rośliny i zwierzęta żyjące  

w takich środowiska przyrodniczych jak: park, las, pole 

uprawne, sad i ogród (działka).  

Środki dydaktyczne: piłka 

Przebieg zabawy: 
                                                           

4 W. Hemmerling, Zabawy w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1990, s. 37 
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, s.15. 

Uczniowie klasy I w trakcie zabawy 
"Woda, ziemia, powietrze". 

Uczniowie klasy I: emocje podczas 
zabawy "Woda, ziemia, powietrze". 
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Wybieramy osobę prowadzącą zabawę i trzymającą piłkę. Uczniowie tworzą dwa 

koła:  zewnętrzne  i wewnętrzne. W środku koła wewnętrznego stoi uczeń prowadzący 

zabawę. Wybiera on środowisko życia zwierząt (woda, ziemia, powietrze) i rzuca piłkę do 

osoby stojącej w kręgu wewnętrznym. Uczeń w kręgu wewnętrznym wypowiada nazwę 

gromady. Odwraca się do ucznia stojącego w kręgu zewnętrznym i rzuca do niego piłkę, a ten 

podaje przykład konkretnego zwierzęcia, np.  

 woda – ryba – sum,  

 powietrze – ptak - jastrząb,  

 ziemia - ssak/gad - borsuk/wąż. 

Piłka po przejściu dwóch kręgów wraca do osoby stojącej w środku.  Po kilku rundach 

uczniowie zmieniają swoje miejsca, ci co stali w kręgu zewnętrznym przechodzą do kręgu 

wewnętrznego.   

W celu utrudnienia reguł zabawy uczeń prowadzący zabawę może mieć dwie lub trzy 

piłki, które jednocześnie będzie wyrzucał.       

     

Druga zabawa ma tytuł „Kostka owocowa”. 

Cele ogólne: 

 rozwijanie wiadomości o drzewach i ich owocach, 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania krzewów i owoców hodowlanych od 

naturalnie występujących w środowisku. 

Cele szczegółowe  

Uczeń: 

 umie przyporządkować dany owoc do drzewa, z którego on pochodzi, 

 rozróżnia drzewa  i krzewy hodowlane od występujących w naturalnym środowisku. 

Treść z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas I-III, które korelują z 

celami zabawy, to rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt. Uczniowie mają 

rozpoznawać rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiska przyrodniczych jak: park, las, 

pole uprawne, sad i ogród. 

Środki dydaktyczne: kostka z owocami, obrazki drzew i krzewów 

Przebieg zabawy: 

Uczniowie dobierają się w pary. Każda z par dostaje kostkę, na której umieszczone są 

różne owoce oraz obrazki drzew lub krzewów. Jeden uczeń z pary rzuca kostką, a drugi uczeń 
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patrząc na owoc, który wypadł na kostce, dobiera do niego odpowiedni obrazek drzewa lub 

krzewu, z jakiego dany owoc pochodzi. 

Dzieci, w młodszym wieku szkolnym interesują się grami dydaktycznymi. Potrafią stosować 

się do reguł i zasad, dlatego też proponujemy grę dydaktyczną pt., „Co to za zwierzę?” 

 

Cele ogólne gry: 

 poszerzenie wiedzy na temat zwierząt żyjących  

w Polsce i na świecie, 

 wdrażanie do przestrzegania reguł gry. 

Cele szczegółowe gry: 

uczeń: 

 zna nawy zwierząt, 

 wie, w jakim środowisku żyją poznane zwierzęta, 

 przestrzega reguły gry. 

 

Treść z podstawy programowej kształcenia ogólnego,  

które korespondują się z tą grą dydaktyczną sprowadzają się  

do zapisu: uczeń wymienia zwierzęta i rośliny typowe  

dla wybranych regionów Polski oraz rozpoznaje i nazywa 

niektóre zwierzęta egzotyczne. 

Środki dydaktyczne: obrazki symboliczne przedstawiające 

zwierzęta; zagadki 

 

Przebieg: 

Każdy uczestnik losuje zagadkę dotyczący zwierząt polskich. Za poprawną odpowiedź 

wyszukuje ilustrację przedstawiający rozwiązanie zagadki. 

Każdy uczestnik gry losuje zagadki 2 razy. Uczestnicy, którzy 

odgadli prawidłowo  

2 zagadki przechodzą do rundy finałowej.   

W rundzie finałowej zagadki są trudniejsze, dotyczą 

zwierząt egzotycznych. Uczestnik, który udzielił błędnej 

odpowiedzi odpada z gry. Zagadki zadawane są do chwili 

wyłonienia zwycięzcy. 

Uczeń klasy III z 
zainteresowaniem czyta 

zagadkę. 

Uczniowie klasy III w trakcie   
gry dydaktycznej „Co to za 

zwierzę?” 

Uczniowie z klasy III w 
rundzie finałowej. 
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Następnej grze dydaktycznej nadałyśmy tytuł „Ekologiczna przygoda”: 

Cele ogólne gry:  

 wytworzenie pozytywnych relacji między 

uczestnikami gry, współpraca w grupie, 

 utrwalenie zasad prawidłowego zachowania  

w lesie, w parku, 

 doskonalenie umiejętności czytania tekstu  

ze zrozumieniem, 

 rozwijanie twórczego myślenia. 

 

Cele szczegółowe gry: 

uczeń:  

 potrafi określić zasady prawidłowego zachowania  

się wobec środowiska naturalnego, 

 wie, jak segregować śmieci. 

Podczas tej gry realizowane są następujące cele z podstawy programowej dla edukacji 

wczesnoszkolnej: dzieci znają zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony 

człowieka: wypalanie łąk, zachowywanie ciszy w parku i w lesie, wyrzucanie odpadów, 

wiedzą, że należy segregować śmieci. 

Środki dydaktyczne: Plansza do gry, karteczki z zadaniami, kostka sześcienna, pionki 

Przebieg: 

Nie ma ograniczeń co do liczby graczy. W tę grę mogą zagrać zarówno 2 osoby, jak i 

ponad 20- tworząc wtedy grupy. Zaczyna osoba, lub grupa, która wyrzuciła największą ilość 

oczek na sześciennej kostce do gry. W grze występują 4 kolory. Zielony informuje o 

prawidłowych zachowaniach wobec środowiska, np: wiedziałeś, że plastik wrzucamy do 

żółtego worka - przesuwasz się o 4 pola do przodu; czerwony o nieprawidłowym, np: 

marnowałeś wodę, nie zakręcając jej w kranie - cofasz się o 3 pola; niebieski wymaga 

sprawności praktycznej, np: jesteś dyrygentem, jeśli wszyscy uczestnicy gry zaśpiewają 

wspólnie piosenkę o porze roku, możesz rzucić jeszcze raz kostką; natomiast na polach białych 

nie wykonuje się zadań.  

Zabawy i gry dydaktyczne oprócz walorów edukacyjnych zawierają aspekt 

wychowawczy.  Uczą zachowań prospołecznych, budzą emocje, motywują do zdobywania 

wiedzy. Kształtują wrażliwość na piękno przyrody, uświadamiają, że człowiek odgrywa 

Uczniowie klasy I przy grze 
planszowej 
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ważna rolę w tworzeniu środowiska  naturalnego i sposób, w jaki będzie o nie dbał, wpłynie 

na przyszłość, w której będzie żył. Gry dydaktyczne to bardzo dobry sposób na 

uatrakcyjnienie zajęć z edukacji przyrodniczej. 
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