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WYCIECZKA W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 

Wioletta LECHOWICZ, RP 

 

Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje temat wycieczek w edukacji ekologicznej. Na 

początku artykułu przytoczono definicję wycieczek. W dalszej części określono jej cele, etapy 

oraz klasyfikacje według różnych autorów. Zawarto również cenne wskazówki, którymi 

należy kierować się podczas wyboru wycieczki jako formy zajęć z edukacji ekologicznej. 

Słowa kluczowe: wycieczka, edukacja ekologiczna, cele wycieczek, etapy wycieczki, 

klasyfikacje wycieczki. 

 

Abstract: The following article concerns the issue of trips in the environmental education. 

Firstly, a definition of a trip was presented. After that, we can learn about the trip aims, stages 

and classification by various authors. What is more, the article also contains precious 

indications which should be taken into account while choosing a trip as a form of 

environmental education classes.  

Key words: trip, environmental education, objectives of trip, stage of trip, classifications of 

trip  

 

Wycieczka szkolna jest jedną z istotniejszych form organizacyjnych w procesie 

kształcenia. Szczególnie ważna jest w realizacji edukacji ekologicznej, ponieważ umożliwia 

bezpośredni kontakt ze środowiskiem. Podczas wycieczki uczeń sam poprzez poznanie może 

tworzyć pojęcia oraz sądy na dany temat. Wycieczka w ramach zajęć może być w swoim 

rodzaju sprawdzeniem wiedzy w praktyce, zrozumieniem danych treści nauczania oraz 

nadawać wycieczce charakteru spontanicznego. Wręcz przeciwnie - musi być ona uprzednio 

solidnie przygotowana przez nauczyciela. Musi mieć ona swój cel oraz opracowany plan w 

jakim ma przebiegać1. Do celów wycieczek zaliczyć można kształtowanie u dzieci ich 

światopoglądu, wzbogacanie ich zasobu słownikowego oraz wiadomości, uczenie działania w 

zespole, rozwijanie u dziecka jego zainteresowań, urozmaicenie zajęć, zapoznawanie 

                                                           

1 Tamże, s. 367. 
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wychowanków ze światem flory i fauny, uczenie ochrony środowiska, patriotyzmu, 

stwarzanie miłej atmosfery2.  

W trakcie wycieczki nauczyciel może przydzielać dzieciom zadania oraz zadawać im 

pytania, aby miały one okazję wypowiedzieć się na dany temat i brać w niej czynny udział. 

W ten sposób wyda im się bardziej atrakcyjna. Pytania i zadania podane przez nauczyciela 

powinny być krótkie i jasno sformułowane, aby mogły być zrozumiałe dla uczniów. Dzięki 

temu istnieje większe prawdopodobieństwo, że zadania, będą wykonane przez uczniów 

zgodnie z zaleceniami nauczyciela.. Wycieczkę można uznać za zakończoną dopiero wtedy, 

gdy wyniki badań zostaną wspólnie omówione. Nauczyciel analizuje zadania wykonane przez 

uczniów a następnie wraz z uczniami wyciąga z nich wnioski3. 

Do przeprowadzenia wycieczki niezbędne są także różnego rodzaju środki 

dydaktyczne takie jak np. plakaty, ulotki, mapy, podręczniki, plansze i tablice z różnymi 

okazami roślin i zwierząt, lupa, aparat fotograficzny, notatniki itp. Należy także przed 

wycieczką zaznajomić uczniów z zasadami BHP. Trzeba pamiętać o tym że wycieczka to 

głównie praca zespołowa uczniów, nauczycieli oraz rodziców4.  

W literaturze funkcjonują różnorodne klasyfikacje wycieczek. Jedną z nich 

zaproponował I. Janowski. Ze względu na czas trwania wyróżnił wycieczki: kilkugodzinne, 

całodniowe i kilkudniowe. Uwzględniając kryterium zasięgu terytorialnego wyeksponował 

wycieczki,  bliższe (lokalne), dalsze (regionalne), krajowe i zagraniczne. Biorąc pod uwagę 

zakres tematyczny uwzględnił wycieczki jednotematyczne inaczej przedmiotowe, do których 

zalicza się wycieczki przyrodnicze, geograficzne, historyczne, do muzeów, do zakładów 

pracy oraz wycieczki wielotematyczne czyli interdyscyplinarne. Jeśli chodzi o przygotowanie 

sprawnościowe, podzielił je na powszechne, które nie wymagają specjalnego przygotowania 

fizycznego ze strony uczestników oraz specjalistyczne, które takowego przygotowania 

wymagają. W skład wycieczek specjalistycznych wchodzą: rowerowe, górskie, kajakowe. 

Mając na uwadze środek transportu wyróżnił wycieczki: piesze, autokarowe i inne. Ze 

                                                           

2 J. Karbowniczek, Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu, [w:] Karbowniczek J., 
Kwaśniewska M., Surma B. (red.), „Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką”, wyd. WAM, Kraków 
2011,  s. 278. 
3 F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 367. 
4 Tamże, s. 204-205. 
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względu na cel i charakter, Janowski wymienia wycieczki: dydaktyczne, krajobrazowe, 

turystyczne, wypoczynkowe i integracyjne5.  

Nie jest to oczywiście jedyna klasyfikacja wycieczek. Kolejną z nich jest klasyfikacja 

Wiesława Stawińskiego. W klasyfikacji tej zawarł między innymi czas trwania oraz liczbę 

przeprowadzanych zadań. Autor wyróżnił tu krótkotrwałe zajęcia terenowe inaczej zwane 

„wypadami” w bliskie okolice placówki. Trwają one średnio ok. 30 minut. Mają na celu 

zobaczenie danego obiektu lub zweryfikowanie danego zjawiska, np. tęczy, mgły itp. 

Wyróżnia także wycieczki do innych okolicznych środowisk takich jak np. ogród 

przedszkolny. Trwają one ok. godziny. Trzecim przykładem są wycieczki kilkugodzinne, 

trwające ok. 2-4 godzin. Ich celem jest poznanie większej ilości zagadnień w jednym czasie. 

Mówi się tu np. o wycieczce do parku, lasu, na pola, łąki w celu obserwacji danej pory roku6.   

Następną klasyfikacją jest podział według Kazimierza Dynka. Wyróżnia on wycieczki 

przedmiotowe, czyli biologiczne, botaniczne, ekologiczne, historyczne, geograficzne, 

przyswojeniem ich uczniom. Forma ta ma za zadanie wzbudzić w dzieciach zamiłowanie do 

poznawania swojej ojczyzny, przyrody, historii zabytków swojego miasta itp. Uczniowie 

podczas wycieczki są zdecydowanie bardziej aktywni i włączeni w różnego rodzaju dyskusję, 

niż podczas pokazywania im np. filmów na zajęciach, gdyż sami byli świadkami tego co 

zobaczyli, dlatego tak ważne jest, aby nie stosować tej formy tylko sporadycznie7.  

Wycieczki przeprowadzane są stosunkowo rzadko, gdyż często są mylone przez 

nauczycieli, ze spacerami. Są to jednak dwa różne pojęcia. Spacer skupia się na wychowaniu 

zdrowotnym i polega na wypoczynku, relaksie, czy też na zaspokojeniu potrzeb ruchu 

wychowanków. Wycieczka natomiast polega na poznawaniu otoczenia8. 

W zależności od tego jakie zadanie ma spełniać wycieczka, może być ona 

przeprowadzona w różnym czasie. Jeśli organizowana jest przed zajęciami, jej zadanie 

sprowadza się do  gromadzenia wiadomości na dany temat zajęć. Jeżeli odbywa się w trakcie 

planowanego materiału, jej zadaniem jest wprowadzenie teorii w praktykę. Wycieczka może 

                                                           

5 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2009,   s. 74. 
6 Tamże, s. 75. 
7 F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 365-366. 
8 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2009,  s. 72. 
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mieć również miejsce już po opracowaniu danych treści. Wówczas służy ona podsumowaniu 

oraz utrwaleniu wiadomości9.  

Istotne jest, aby nie plastyczne i polonistyczne. Dzieli je również ze względu na liczbę 

uczestników a są to wycieczki indywidualne, grupowe i zespołowe. Kolejnym kryterium jest 

podział ze względu na środek lokomocji, czyli piesze, kolarskie, kajakowe, kolejowe, i 

autobusowe. Kolejny podział jest zależny od miejsca zamieszkania uczestników, a więc mogą 

to być wycieczki bliższe, dalsze, krótkotrwałe lub dłuższe. Podział wycieczek zależny jest 

także od poziomu edukacji, a wtedy dzieli się je na przedszkolne, szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół średnich lub szkół wyższych. Ze względu na organizatora wycieczki, autor 

dzieli je na szkolne, zakładowe, studenckie, biura turystyczne, organizacje młodzieżowe i 

inne. Ze względu na cel i charakter organizacji wycieczki podzielił na ogólno krajoznawcze, 

turystyczne, towarzyskie, szkoleniowe, gospodarcze, okolicznościowe o charakterze 

patriotycznym, wypoczynkowe, kulturalno-oświatowe, sobotnio-niedzielne, etnograficzne 

(folklorystyczne). W kolejnym kryterium uwzględniono zasięg wycieczek, a mianowicie 

wyróżnia się wycieczki krajowe i zagraniczne. Do innego kryterium zalicza: zielone szkoły, 

kolonie, wczasy, wakacyjne wędrówki, kompleksowe, zintegrowane, globalne, 

wieloprzedmiotowe, interdyscyplinarne, terenowe, miejskie, góralskie oraz do zakładów 

pracy10.  

Kolejną klasyfikację zaproponowała Maria Jakowicką. Autorka uznaje następujący 

podział wycieczek: rozpoznawcze, poznawcze, pogłębiające, porównawcze i podsumowujące  

Pierwsza z nich służy do rozeznania się w doświadczeniach ucznia. Wycieczki te 

przeprowadza się na początku roku szkolnego, bądź przed realizacją nowego działu na 

zajęciach. Nauczyciel podczas wycieczki zwraca szczególną uwagę na istotne obiekty, 

instytucje, pomniki itp. Taki rodzaj wycieczki pozwala nauczycielowi zapoznać się z tym jaki 

zakres wiedzy posiadają uczniowie odnośnie danych obiektów i pozwala na ustalenie 

dalszych kroków jakie musi podjąć nauczyciel aby uczeń w pełni osiągnął wiedzę na dany 

temat. Drugi przykład wycieczek polega na pogłębieniu swoich doświadczeń lub na zdobyciu 

nowych w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością. Po takiej wycieczce materiał stanowić 

może podstawę kolejnych lekcji, na których będzie można podzielić się swoimi nowo 

zdobytymi doświadczeniami, a zdobyte materiały zostaną uporządkowane wraz z klasą 

                                                           

9 F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 367. 
10 P. Kowolik, Wycieczki w edukacji ekologicznej uczniów klas początkowych, „Nauczyciel i Szkoła” 2012, nr 1, 
s. 199-201. 
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i nauczycielem. Wycieczki pogłębiające organizowane są wtedy, gdy nauczyciel zauważy 

wśród uczniów jakieś luki w bazie doświadczeń na dany temat. Polegają one na zebraniu 

i zanalizowaniu przez uczniów informacji, które wcześniej pominęli. Wycieczki 

porównawcze przeprowadzane są w czasie końcowych zajęć z danego materiału i mają za 

zadanie utrwalenie i podsumowaniu wiadomości. Ostatni rodzaj wycieczek to wycieczki 

podsumowujące, które organizowane są po zakończeniu zajęć. Po nich organizowane są 

wystawy prac dzieci, które wykonały w czasie zajęć np. zdjęcia, plakaty, referaty czy też 

prace plastyczne11. 

Wycieczka składa się 4 etapów, a mianowicie z przygotowania, przeprowadzenia, 

opracowania i wykorzystania. Tadeusz Nowacki wyróżnił jednak trzy stadia wycieczki, takie 

jak: forma przygotowawcza, wycieczka właściwa i podsumowanie. Część przygotowawcza 

polega na powiadomieniu uczniów o miejscu do jakiego się wybierają, o celu wycieczki oraz 

o zadaniach jakie mają do wykonania w czasie wycieczki. Wycieczka właściwa to część, 

w której uczniowie obserwują, gromadzą dane oraz zaznajamiają się z otoczeniem. Ostatnie 

stadium, którym jest podsumowanie odbywa się już w czasie lekcji i polega na 

podsumowaniu zebranych informacji oraz uporządkowaniu ich12. Po przeprowadzonej 

wycieczce należy podsumować jej wyniki tzn. ocenić pracę uczniów, przygotować wystawę 

wykonanych prac plastycznych, stworzyć album ze zdjęciami, należy w jakiś sposób 

wykorzystać zdobytą podczas wycieczki wiedzę13.  

Wycieczka jest pomocną formą w procesie kształcenia, bo umożliwia bezpośredni 

kontakt z otaczającą go przyrodą. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym jej gruntownym 

zaplanowaniu a następnie przeprowadzeniu jej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i 

założonymi wcześniej jej celami. Jest pomocną formą w pogłębianiu oraz utrwalaniu wiedzy 

nabytej na zajęciach w klasie. Zważając na jej atrakcyjność wycieczka powinna być możliwie 

jak najczęściej realizowana podczas realizacji treści z zakresu edukacji ekologicznej. 

Najważniejsze jest jednak to, aby nie zamykać się na samą wycieczkę ale łączyć ją z innymi 

formami zdobywania wiedzy przez uczniów.  

 

 

 

                                                           

11 Tamże, s. 201. 
12 Tamże, s. 204. 
13 Tamże, s. 207. 



 

 

135 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. BEREŹNICKI, F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2007. 

2. KARBOWNICZEK, J., Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu, [w:] 

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B. (red.), „Podstawy pedagogiki 

przedszkolnej z metodyką”, wyd. WAM, Kraków 2011. 

3. KOWOLIK, P., Wycieczki w edukacji ekologicznej uczniów klas początkowych, 

„Nauczyciel i Szkoła” 2012, nr 1. 

4. PARCZEWSKA T., Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 

 

 

DANE KONTAKTOWE 

Wioleta Lechowicz 

Uniwersytet Opolski, Instytut Studiów Edukacyjnych 

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole 

Rzeczpospolita Polska 

e- mail: wioleta_lechowicz@o2.pl 

   

mailto:wioleta_lechowicz@o2.pl



