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ZAŁOŻENIA METODYCZNE KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI 

PROEKOLOGICZNYCH W  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Anna MALEC, RP 

 

Streszczenie:  Poprawne traktowanie środowiska jest wynikiem kultury ekologicznej 

człowieka i społeczeństwa. Jest to ogól zasad, reguł i sposobów ludzkiego działania, 

wyrażony w stopniu opanowania wiedzy o przyrodzie i w formach współżycia z przyrodą. 

Jedno z praw ekologii mówi o tym, że w przyrodzie każdy przychód jest osiągnięty jakimś 

kosztem, organizmy wzajemnie na siebie oddziałują, człowiekowi łatwiej jest zniszczyć 

funkcjonowanie jakiegoś systemu, jednak ma on obowiązek racjonalnie poznawać, 

kształtować i wykorzystywać środowisko przyrodnicze. Autorka artykułu przedstawiła 

założenia metodyczne dotyczące kształtowania wartości proekologicznych w edukacji 

wczesnoszkolnej, zgodnie z wytycznymi ujętymi w nowej podstawie programowej.  

Słowa kluczowe: edukacja, ekologia, wartości proekologiczne 

 

Abstract: The correct treatment of the environment is the result of human ecological culture 

and the society. This is the set of general principles, rules and methods of human actions, 

expressed in a degree of acquired knowledge about the nature and the forms of co-existence 

with nature. One of the laws of ecology says that in nature every revenue is achieved at a 

certain expense, organisms interact with each other, it is easier for a human being to destroy 

the functioning of a system, however men have a duty to reasonably discover, shape and use 

of the natural environment.  The author of the article presented the methodological 

assumptions about the development of environmentally friendly values in early school 

education, according to the guidelines contained in the new core curriculum.  
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WSTĘP  

Pojęcia ekologia, ekologiczny w języku potocznym używane są bardzo często 

niezgodnie z ich definicyjnym znaczeniem. Słowo ekologia pochodzi od greckiego oikos, co 

znaczy dom rodzinny, ognisko domowe oraz logos, czyli rozum, wiedza, nauka1.  

                                                           

1
 M. Angel, G. Lucas, Atlas ekologii, Warszawa 1991, s. 6. 
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Według słownika ekologicznego, ekologia jest dziedziną biologii badająca 

współzależności i związki miedzy pojedynczymi organizmami lub zespołem organizmów 

oraz miedzy organizmami a ich środowiskiem życia. Zajmuje się również pojedynczym 

organizmem, bada wpływ warunków zewnętrznych na ten organizm oraz wyjaśnia w jaki 

sposób organizm oddziałuje na otoczenie2.  

Zatem ekologia oznacza naukę o ekonomice przyrody, czyli bada zależności 

zachodzące między organizmami oraz miedzy nimi a środowiskiem, które decydują o 

strukturze funkcjonowania życia na Ziemi3. 

Obiektami badań ekologicznych są populacje - czyli zbiór osobników jednego 

gatunku, zamieszkujących określona przestrzeń, biocenozy- do których należą wszelkie 

gatunki roślin i zwierząt, zasiedlające dany teren, ekosystemy – biocenozy i ich nieożywione 

środowisko, oraz zespoły organizmów powiązane ze sobą ścisłymi związkami4. 

Ekologia nierozerwalnie łączy się z ochroną środowiska, której głównym zadaniem 

jest zapobieganie lub przeciwdziałanie szkodliwym wpływom środowiska, powodującym 

jego zniszczenie, uszkodzenie, zanieczyszczenie lub doprowadzające do zmian cech 

fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych. Ochrona środowiska jest działalnością 

zorientowana na potrzeby człowieka, jest zespołem idei, środków i działań zmierzających do 

utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka i 

gwarantującym ciągłość najważniejszych procesów w biosferze jako podstawy działalności 

człowieka5. 

Nowa podstawa programowa, która została opublikowana w Dz.U. z 15.01.2009r. Nr 

4 poz.17 [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.], a została 

wdrożona do realizacji od września 2009 r.  zaproponowała wiele zmian programowych  

dotyczących realizacji treści kształcenia w  edukacji wczesnoszkolnej.  

Zmiany programowe dotoczyły  również takich dziedzin interdyscyplinarnych jak 

realizacja  edukacji ekologicznej. W nowej podstawie programowej nie przewidziano żadnych 

ścieżek międzyprzedmiotowych. Natomiast wszystkie treści związane z edukacją ekologiczną 

                                                           

2 H. Hłuszczyk, A. Stankiewicz, Szkolny słownik. Ekologia, Warszawa 1996, s.39. 
3 Z. Hull, Kształtowanie myślenia ekologicznego, [w:] Ziemia domem człowieka. Współtworzenie świadomości 
ekologicznej-ku federacji życia, t. I, red. J.L. Krakowiak, Warszawa 1997, s. 12. 
4 E. Pieczyńska, I. Spodniewska, Ekologia a ochrona środowiska człowieka, Warszawa 1979, s. 19. 
5 J. B. Faliński, A. Kalinowska, L. Korporowicz, F. Plit, Nauka i ruchy społeczne w ochronie środowiska 

naturalnego, Warszawa 1994, s.19. 
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zostały w sposób harmonijny wkomponowane głównie w treści edukacji przyrodniczej, ale 

również polonistycznej, czy technicznej. 

E. J. Frątczakowie do najważniejszych celów edukacji ekologicznej zaliczyli: 

 poznawanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska, 

 kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i 

oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów 

człowieka, 

 kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w 

środowisku człowieka, 

 formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych 

zjawisk i obiektów przyrodniczych środowiska człowieka, a także względem czynów 

podejmowanych przez ludzi, jak również ich zachowań w stosunku do elementów i 

całości tego środowiska. 

 Jednym z ważniejszych celów edukacji ekologicznej jest nie tylko teoretyczne 

poznanie zjawisk i następstw niewłaściwego postępowania człowieka, ale wykształcenie  

nawyków, których przestrzeganie przyczyni się do rzeczywistego pomnażania zasobów 

przyrodniczych.    

 W edukacji  ekologicznej dzieci szczególną uwagę należy zwrócić na takie postawy 

jak: 

 wrażliwość na środowisko przyrodnicze i szacunek wobec niego, 

 dążność do kontaktu z nieskażonym środowiskiem przyrodniczym, 

 rozumienie, że przyroda jest dla człowieka użyteczna i należy ją szanować. 

  Ważne jest aby dzieci rozumiały, że wszystko to, co jest człowiekowi niezbędne do 

życia pochodzi  z przyrody /np. surowce do przerobu/: 

 wiedziały, że wiele z tych surowców jest nieodwracalnych / np. złoża węgla/ i dlatego 

należy  szczególnie oszczędnie i racjonalnie i bez szkód dla środowiska korzystać z 

zasobów przyrody i dóbr materialnych w trakcie zabaw, uczenia się, pracy i 

odpoczynku, 

 były wrażliwe na zanieczyszczanie swojego i innych środowiska życia, 
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 rozumiały, że środowisko przyrodnicze jest podstawowym i koniecznym kompleksem 

elementów dla zdrowia i życia oraz działalności każdej jednostki i grupy ludzkiej2 

 

1 METODY KSZTAŁCENIA STOSOWANE W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 

Wielu nauczycieli stawia sobie bardzo często pytanie jak uczyć aby proponowane 

działania były ciekawie, motywowały do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań a przede 

wszystkim aby były efektywne. Rozwiązaniem może być zastosowanie metod 

aktywizujących, które uruchamiają sferę poznawczą , emocjonalną oraz tę, która wyraża się w 

konkretnym działaniu. Metody te rozwijają płynność myślenia i myślenie twórcze, kształtują 

postawę badawczą i wrażliwość na problemy, rozwijają zdolność do abstrahowania, uczą 

tolerancji wobec innych poglądów, uczą podejmowania decyzji, służą poznaniu, ćwiczeniu i 

utrwaleniu opanowanego materiału. Uczą  również przestrzegania określonych reguł, 

zachowania porządku,  logicznej argumentacji, a jednocześnie łagodnej, lecz skutecznej 

perswazji i siły przekonywania. Ponadto odgrywają znaczącą rolę w procesie wdrażania 

młodszych uczniów do podejmowania aktywności samokształceniowej3. 

Janina Krzyżewska dokonała klasyfikacji metod aktywizujących w edukacji 

wczesnoszkolnej ze względu na cele i treści zajęć wyróżniła:  

‒ metody integracyjne, metody tworzenia i definiowania pojęć, metody hierarchizacji, metody 

twórczego rozwiązywania problemów, metody pracy we współpracy, metody ewaluacyjne, 

metody diagnostyczne, metody dyskusyjne, metody rozwijające twórcze myślenie. Metody 

grupowego podejmowania decyzji, metody planowania, gry dydaktyczne, metody 

przyspieszonego uczenia się.  

Wykorzystując w swej pracy metody aktywizujące, nauczyciel staje się doradcą, który 

służy pomocą swoim wychowankom, gdy maja problem lub są niepewni w swoich 

poczynaniach. Pełni funkcję animatora, który inicjuje metody, objaśnia ich znaczenie dla 

procesu uczenia się, przedstawia cele i przygotowuje materiał do pracy. Staje się 

obserwatorem i słuchaczem, który dzieli się z wychowankami swoimi spostrzeżeniami. 

Uczniom nie jest potrzebny wszechwiedzący nauczyciel, który wydaje surowe wyroki i 

                                                           

2
 E. J. Frątczakowie, Edukacja ekologiczna uczniów klas I-III, Bydgoszcz 1996, s. 38. 

3 G. Kryk, Samokształcenie w edukacji wczesnoszkolnej, Racibórz, 2009, s. 70- 88. 
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oceny, ale partner, który stwarza im warunki do działania, myślenia, poszukiwania, 

przeżywania, doskonalenia się, komunikowania i współdziałania4. 

Zadaniem nauczyciela nie powinno być tylko przekazywanie wiedzy, ale przede 

wszystkim kształtowanie umiejętności, zachowań i postaw, czyli symulowanie ucznia do 

stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Eksperymentowanie, tworzenie 

nowych koncepcji, twórcze dyskusje, innowacje- to wszystko wzmacnia rolę nauczyciela 

także dlatego, ze dzięki jego działaniom zmieniają się uczniowie. Uczniowie zaczynają być 

bardziej samodzielni, rozwijają własne strategie uczenia się, wyzwalają w sobie autentyczną 

motywację i ciekawość uczenia się, budują własną autonomię w pracy i w nauce. Nauczyciel 

ma przez to coraz rzadziej do czynienia z niesfornymi, znudzonymi i niechętnymi uczniami, a 

coraz częściej obserwuje zaangażowanie, zainteresowanie i aktywność5. Stosowanie metod 

aktywizujących podczas realizacji treści proekologicznych zwiększa skuteczność ich 

kształcenia, poprzez stwarzanie uczniom okazji do większej aktywności, wyzwalają 

ciekawość oraz większe zaangażowanie uczniów.  

Ważnym elementem, który nauczycielom klas I-III pozwala w ciekawsyz sposób 

promować edukacje ekologiczną, jest również umiejętne wykorzystywanie do tego celu 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych6. 

 

2 FORMY ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA STOSOWANE W EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ 

  

Do form organizacyjnych kształcenia edukacji ekologicznej zaliczamy:  

 spacery i wycieczki na tereny wybranych biocenoz oraz obiektów przyrody żywej i 

nieożywione, 

 ścieżki dydaktyczne, 

 samoobsługa dzieci jak i wykonywanie prac na rzecz innych osób (np. zbieranie 

makulatury, opieka nad zieleńcem itp.) 

                                                           

4 I. Adamek, Nauczyciel i uczeń edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Kraków 2001, s. 62. 
5 E. Brudnik, A. Moszczyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce 2010, s. 5. 
6
  R.Bernátová, Informačné a komunukačné technológie v edukácii primárnej školy, Prešov, 2011, s. 80. 

11 K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń 1998,s. 167. 
12 A. Gumowski, Wycieczka podstawową działalności krajoznawczo-turystycznej, [w:] Krajoznawstwo i 
turystyka w szkole, red. A, Gordon, Warszawa 2003, s.37. 
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 praktyczne prace wytwórcze wykonane z odpadów użytkowych (np. zabawki, 

manekiny) 

 opieka nad zwierzętami (dokarmianie zwierząt zimą) 

 prace pielęgnacyjne roślin w klasie szkolnej lub w dydaktycznym kąciku 

przyrodniczym. 

Formą organizacyjną kształcenia, która bardzo często jest entuzjastycznie 

przyjmowana przez uczniów jest wycieczka. Wycieczki zaspakajają potrzebę dociekliwości 

poznawczej uczniów, poprzez odkrywanie otaczającej rzeczywistości, poznawania 

osobliwości zjawisk przyrodniczych i społecznych. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ 

wpływa na rozwijanie zainteresowania przedmiotem, ułatwia zdobywanie dokładnych 

wyobrażeń o życiu przyrody i ludzi.  

Dobrze przygotowane i metodycznie prowadzone wycieczki pomagają uczniom w 

przyswajaniu i zrozumieniu określonych treści nauczania, w ich przeżywaniu jak również 

dają możliwość sprawdzania wiedzy w praktyce7. 

Wycieczki stwarzają także warunki do zaspokajania potrzeb psychicznych, które 

odnoszą się do organizowania kontaktów z innymi ludźmi, odpoczynku w ciszy, odprężenia, 

zmiany środowiska otoczenia. Źródłem potrzeb o charakterze biologicznym, jak i 

psychicznym8. 

W czasie wycieczek zaspokajane są także potrzeby kulturalne, które dotyczą poczucia 

piękna, poznania środków masowego przekazu, jak i miejsc związanych z literaturą 

architekturą, historią. Budzą one wrażliwość dzieci, sprzyjają rozwojowi życia 

emocjonalnego, jak i estetycznego przy jednoczesnym powtarzaniu zdobytej  wiedzy9.  

Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym jest jednym z ważniejszych 

działań podejmowanych przez szkołę.  Szczególnie istotna jest miedzy innymi z tych 

względów, że dzieci z jednej strony narażone są na oddziaływanie zanieczyszczeń, a z drugie 

strony są odpowiedzialne za ich powstawanie.  Dlatego już od najmłodszych lat należy 

prowadzić działania edukacyjne, zmierzając do kształtowania odpowiedzialności za stan 

                                                           

 
 
9 Tamże, s. 42. 
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środowiska przyrodniczego, tworzenia gotowości działania w celu ochrony środowiska jak i  

powstawania więzi emocjonalnych z przyrodą. 
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