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TREŚCI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU ORAZ SPOSOBY ICH 

REALIZACJI 

 

Klaudia KLIMCZAK, Joanna KUŹMA, RP 

 

Streszczenie: Autorki artykułu przedstawiają treści edukacji ekologicznej, które powinny być 

zrealizowane w przedszkolu zgodnie z wytycznymi polskiego Ministerstwa Edukacji 

Narodowej oraz wskazują na możliwe sposoby ich realizacji. Współcześnie środowisko 

naturalne jest coraz bardziej wyniszczane przez człowieka, dlatego tak dużą wagę przypisuje 

się świadomości ludzi na temat przyrody oraz jej ochrony. Ogromną rolę ma w tym procesie 

edukacja ekologiczna, która powinna mieć swój początek już w przedszkolu. Właśnie w 

wieku przedszkolnym dziecko jest najbardziej podatne na przyswajanie wzorów zachowań i 

postaw związanych z ochroną środowiska. Nauczyciel zobowiązany jest zatem do takich 

sposobów realizacji treści edukacji społeczno- przyrodniczej, które będą prowadziły do jak 

najpełniejszego ukształtowania w dziecku postawy ekologicznej.   

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna w przedszkolu, treści edukacji ekologicznej 

w przedszkolu, sposoby realizacji edukacji ekologicznej 

  

Abstract: The author of the article  presents a content of ecological education, which should 

be completed in nursery and indicates possible ways of implementing them.  Nowadays, the 

natural environment is even increasingly damaged by human beings. This is why so much 

importance is assigned to widen people’s awareness, towards nature and its protection.  

Ecological education has a major role in this process, which should begin at nursery.  It is 

exactly that during this period that a child is most vulnerable to assimilating behavior patterns 

and attitudes related to the protection of the environment. The obliged teacher is for such 

methods of implementation of the content of social and natural education, which will lead to 

the best formation in a child regarding environmental attitudes.  

Key words: environmental education in kindergarten, content of environmental education in 

kindergarten, ways of realization environmental education 

 

„Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej pan i stróż, 

a nie jako jej bezwzględny eksploatator”. 

Jan Paweł II 
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1 EKOLOGIA W PRZEDSZKOLU 

 

Ekologia jest nauką o funkcjonowaniu i strukturze żywej przyrody. Bada zależności 

między organizmami, a ich martwym i żywym środowiskiem1. Natomiast edukacja 

ekologiczna utożsamiana jest z pojęciami tj. edukacja środowiskowa i wychowanie 

środowiskowe.  

Wincenty Okoń wychowanie środowiskowe definiuje jako: „działalność sprzyjająca 

poznawaniu przez wychowanków treści i walorów środowiska, prowadzącą do wytworzenia 

świadomości wzajemnego związku między człowiekiem, jego kulturą i jego otoczeniem 

biofizycznym, jak również postawy identyfikacji z własnym środowiskiem”2. Zatem edukacja 

ekologiczna, to wszystkie działania, które zmierzać będą do: 

 kształtowania szacunku do przyrody, 

 poznania przyrody i środowiska, 

 zrozumienia powiązania człowieka ze środowiskiem i przyrodą, 

 kształtowania umiejętności ochrony przyrody, 

 nabywania umiejętności racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody, 

 kształtowania właściwych zachowań w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczym, 

 wdrażania do działania na rzecz środowiska i przyrody, 

 kształtowania świadomości ekologicznej. 

Współcześnie stan środowiska przyrodniczego stale się pogarsza, dlatego niezwykle 

ważna jest świadomość ekologiczna społeczeństwa i stwarzanie warunków godnego życia nie 

tylko dla siebie, ale też i dla przyszłych pokoleń. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę 

z faktu, że jest tylko chwilowym użytkownikiem środowiska i jego zadaniem, a wręcz 

obowiązkiem, jest dbanie o nie tak, aby je w dobrym stanie przekazać następnym 

pokoleniom. Zatem konieczne jest kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska 

przyrodniczego. Wpajanie tych wartości powinno odbywać się już od najmłodszych lat, gdyż 

świadomość człowieka, która kształtuje się przez całe życie, szczególnie silnie budowana jest  

w dzieciństwie. Dziecko jest niezwykle wrażliwe na wszystko, co go otacza, a postawy, które 

                                                           

1 Kalisiewicz D. 2000. Mała encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. ISBN 83-01- 
13142-X, s.200 
2 Tyralska- Wojtycza E.2005. Wychowanie ekologiczne w przedszkolu [w:] Wychowanie dzieci w wieku 

przedszkolnym, pod red. Osewska E. , Stali J. Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS. ISBN 83-7332-266-3, s.128 
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w tym czasie ukształtuje, będą miały swoje odzwierciedlenie w przyszłości, a nawet będą 

kontynuowane w dorosłym życiu. 

Istotne jest rozpoczęcie edukacji ekologicznej już w przedszkolu. „W przedszkolu 

najłatwiej jest zrealizować poprawny proces edukacji ekologicznej, gdyż nie ma tu sztywnego 

podziału na przedmioty lekcyjne. Całościowy (holistyczny) charakter kształcenia 

ekologicznego sprzyja kreowaniu właściwych postaw emocjonalnych”3.  

Warto dodać, że w przedszkolu jest wiele okazji do kształtowania wrażliwości 

ekologicznej dzieci.  A odbywa się to poprzez zaznajomienie wychowanków ze światem 

przyrody ożywionej i nieożywionej, a także dzięki dostrzeganiu i przeżywaniu piękna oraz 

bezpośredniemu obcowaniu ze środowiskiem naturalnym. Uwrażliwienie dzieci na piękno i 

konieczność ochrony przyrody sprawia, że właściwie będą one reagować na nieodpowiednie 

zachowanie się innych osób w stosunku do przyrodniczego otoczenia.  Dlatego nauczyciel 

powinien zwracać uwagę na to, aby stwarzać takie sytuacje edukacyjne, które będą 

zapewniały dziecku bezpośredni kontakt z przyrodą oraz w których będzie ono mogło  

w sposób polisensoryczny poznawać otaczający go świat. 

Nauczyciel, planując proces dydaktyczny, dba, aby jego cele i działania były zgodne  

z Podstawą programową wychowania przedszkolnego, ściśle określoną przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, w której autorzy opisują proces wspomagania rozwoju  i edukację dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym. Podstawa programowa zawiera cele i treści, które 

muszą być w pełni zrealizowane w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Są w niej również 

treści ekologiczne wynikające z różnych obszarów. Zaliczamy do nich: 

 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  

i  dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, 

 kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, 

 wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 

 wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 

 pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń, 

                                                           

3 Sobczyk W. 2001. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pedagogicznej. ISBN 83-7271-041-4, s.52 
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 wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt4. 

Zauważamy zatem, że obszary nie odnoszą się tylko do treści związanych z edukacją 

środowiskową, ale i do rozwoju zdrowotnego i społecznego dziecka. Dlatego też w procesie 

edukacji ekologicznej nie można skupiać się wyłącznie na pogłębianiu wiedzy dzieci 

dotyczącej ochrony zwierząt i roślin, ale również należy zwracać uwagę między innymi na 

nabywanie umiejętności samoobsługowych, umiejętności zgodnego współdziałania czy też 

dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Takie działania są w pełni zgodne 

z założeniami wychowania ekologicznego, gdyż ekologia obejmuje nie tylko wiedzę 

o środowisku, ale odnosi się głównie do kształtowania właściwych postaw ludzi wobec niego.  

Zatem mówiąc o edukacji ekologicznej w odniesieniu do treści zawartych w Podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego, nie zapominamy, by obok   przekazywania  

wiedzy i postaw na temat relacji człowiek – rośliny - zwierzęta, uczyć interakcji na 

płaszczyźnie stosunków międzyludzkich. 

Irmina Zioło  skupia treści edukacji ekologicznej wokół trzech głównych kategorii 

takich jak: cele edukacji społeczno-moralnej, cele edukacji zdrowotnej oraz cele edukacji 

przyrodniczej. 

W zakresie edukacji społeczno-moralnej autorka wyróżniła: 

1. wytwarzanie uczuciowej więzi z najbliższym otoczeniem dziecka, 

2. kształtowanie umiejętności społecznych: zgodnego współdziałania oraz współżycia  

z najbliższym środowiskiem i rówieśnikami a także umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i dochodzenia do kompromisów, 

3. kształtowanie odpowiednich postaw moralnych: życzliwości, uczciwości, 

sprawiedliwości itp. 

W obszarze edukacji społeczno- moralnej treści dotyczą najbliższego otoczenia i 

środowiska dziecka, czyli domu rodzinnego, przedszkola, instytucji i ich podstawowych 

funkcji oraz cech, dzięki czemu dzieci nabywają umiejętności zachowań społecznych. 

W zakresie edukacji zdrowotnej zawiera się: 

1. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,  

2. wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, 

3. wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

                                                           

4 http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf 
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Natomiast w obszarze edukacji zdrowotnej mieszczą się treści związane ze zdrowiem 

fizycznym i psychicznym dziecka, bezpieczeństwem najbliższego otoczenia oraz 

kształtowaniem nawyków kulturalno-higienicznych.  

Z kolei w zakresie edukacji przyrodniczej charakterystyczne jest: 

1. ukazywanie różnorodności otaczającego świata, 

2. rozumienie praw rządzącym światem, 

3. uświadomienie współzależności między organizmami, 

4. rozbudzanie zaciekawienia przyrodą, ukazywanie jej piękna i uczenie dostrzegania  

i przeżywania go, 

5. wpajanie odpowiedzialności za otaczającą przyrodę. Uświadomienie możliwości 

ochrony środowiska przez realizowanie w codziennym  życiu działań z zakresu jego 

ochrony, tj. segregowanie odpadów, oszczędzanie wody itp. 

W obszarze edukacji przyrodniczej treści obejmują poznawanie najbliższego otoczenia 

przyrodniczego dziecka. Skupione są wokół zjawisk i procesów zachodzących  

w ekosystemach: lasu, łąki, ogrodu, sadu, pola uprawnego, gór, jezior i mórz. Poznawanie ich 

dotyczy wiedzy na temat całych ekosystemów, cech określających przedstawicieli, zależności 

między przyrodą ożywioną i nieożywioną a także uwzględniają miejsce człowieka w tych 

ekosystemach5. 

Nauczyciel musi tak planować działania dydaktyczno-wychowawcze, aby wszystkie  

założone cele zostały osiągnięte. Ma możliwość dostosowywania i modyfikowania działań do 

możliwości rozwojowych oraz zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym. Określone cele 

może realizować poprzez różne sposoby. Decydują one w dużej mierze o skuteczności 

procesu edukacji ekologicznej. Dzięki tym sposobom zaznajamia się dzieci z treściami 

ekologicznymi - informacjami dotyczącymi otaczającego środowiska i ukazuje się zależności 

między organizmami żyjącymi w tym środowisku. 

Do sposobów realizacji treści ekologicznych w przedszkolu należą: 

 całoroczne obserwacje, np. okazów przyrody, zjawisk atmosferycznych, 

 tworzenie kącików przyrody, 

 prace hodowlane (np. sadzenie cebuli, sianie koperku itp.), 

 udział w konkursach o tematyce ekologicznej, 
                                                           

5 Zioło I. 2002. Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. Kraków: Wydawnictwo 
Naukowe Akademii Pedagogicznej. ISBN 87-7271-178-X, s. 26-29 
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 udział w akcjach dotyczących ochrony środowiska naturalnego, np. zbiórki baterii, 

zakrętek, sprzątanie świata itp., 

 tworzenie prac plastycznych z surowców wtórnych, 

 segregowanie odpadów, 

 rozmowy na temat otaczającego środowiska, sposobów jego ochrony, 

 przekazywanie informacji na temat przyrody, otaczającego środowiska i zależności 

między organizmami w czasie zajęć dydaktycznych, 

 postawa proekologiczna w trakcie całego procesu dydaktycznego, 

 proste doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, 

 omawianie ilustracji, oglądanie albumów, encyklopedii przyrodniczych, 

 kąciki książki ekologicznej, 

 ciągły i aktywny kontakt dziecka z przyrodą, 

 zabawy i gry, 

 spotkania z przyrodnikami, ekologami, podróżnikami, 

 wycieczki i spacery, itp.6 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Dzięki temu, że w wieku przedszkolnym psychika dziecka jest bardzo plastyczna,  

okres ten jest najlepszym momentem zapoczątkowania edukacji ekologicznej. Dziecko 

odznacza się niezwykłą wrażliwością na piękno otoczenia oraz chętnie podejmuje wszelakie 

działania praktyczne, również z zakresu ekologii. Przejawia chęć opiekowania się roślinami  

i zwierzętami, ale potrzebuje do tego inspiracji ze strony osób dorosłych. Dlatego też, 

niezwykle ważne jest, aby dorośli towarzyszyli dziecku w odkrywaniu świata i umożliwili mu 

kontakt z przyrodą poprzez bezpośrednie doświadczenia i przeżycia.  

Postawa wobec ekologii człowieka dorosłego wynika z doświadczeń zdobytych we 

wczesnym dzieciństwie. Wychowując  dzieci w świetle idei ekologicznych, przyczyniamy się 

do budowania ich świadomości ekologicznej w dorosłym życiu, aby jednak to było możliwe, 

                                                           

6 Parczewska T. 2009. Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- 
Skłodowskiej. ISBN 978-83-227-2967-0, s. 67-85 
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istotna jest realizacja treści środowiskowych, których minimum określa Podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego. Podano w tym akcie prawnym takie działania, 

które zapewnią dziecku bezpośredni kontakt ze środowiskiem. Myślenie dziecka jest 

konkretno-obrazowe, dlatego działania i obserwacje oderwane od realiów są dla niego trudne 

do zrozumienia. Zatem nauczyciel, realizując treści wynikające z celów zawartych w 

podstawie programowej, musi wybierać takie sposoby działań, które będą dla wychowanka 

klarowne i jasne w kontekście wieku rozwojowego. 

Należy pamiętać,  że od młodego pokolenia zależy przyszły los naszej planety Ziemi. 

Nie powinniśmy „żyć tu i teraz”, lecz działać tak, aby skutki naszego postępowania były jak 

najlepsze dla następnych pokoleń -  zgodne z ideą rozwoju zrównoważonego. Osiągniemy to, 

ucząc świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia już dzieci  

w wieku przedszkolnym 
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