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EDUKACJA EKOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU I W KLASACH 

POCZĄTKOWYCH 

 

Agata RAKUS, RP 

 

Streszczenie: W dzisiejszych czasach realizacja treści edukacji ekologicznej jest szczególnie 

ważna. Istotnym jest, aby kształtować w dziecku świadomość ekologiczną, poczucie 

odpowiedzialności, szacunku oraz gotowość do pracy na rzecz  najbliższego środowiska. 

Powinnością nauczycieli, wychowanków oraz rodziców jest pobudzanie wrażliwości, 

emocjonalnego nastawienia do natury oraz wprowadzenie dziecka w świat wartości. 

Słowa kluczowe: ekologia, edukacja ekologiczna, postawa proekologiczna, świadomość 

ekologiczna, treści kształcenia, cele edukacji ekologicznej 

 

Abstract: Nowadays the implementation of the ecological education content is particularly 

significant. It is important to shape child's environmental awareness, sense of responsibility, 

respect and a willingness to work for nearest environmental profit. Teacher’s and parent’s 

duty is to stimulate sensitivity, emotional attitude to nature and to introduce child to a world 

of values.  

Key words: ecology, ecological education, pro-ecological attitude, ecological awareness, 

contents of education, aims of ecological education 

 

Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż, 

Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewo, 

Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód - ucz ludzi. 

/chińskie przysłowie/ 

WSTĘP 

 

Drzewo bez mocnych korzeni nie ma szans na zdrowe liście, a co dopiero owoce. 

Tak więc dbając o edukację od podstaw, czyli od przedszkola, mamy na uwadze to co będzie 

w przyszłości. Edukacja ma różne gałęzie, jedną z nich jest ekologia. Ucząc najmłodszych jak 

żyć i postępować w stosunku do otaczającego nas świata, dajemy nadzieję na przyszłość 

kolejnym pokoleniom.  
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Powinnością współczesnego i przyszłego pokolenia jest przekazanie informacji jak 

zadbać o otaczający nas świat, świat nie tylko człowieka, ale także roślin i zwierząt. By o coś 

zadbać, najpierw musimy pokazać jaką to ,,coś’’ ma wartość. Zadaniem nauczyciela, rodzica, 

wychowawcy jest ukazanie piękna i wartości otaczającej dziecko przyrody. Tylko wspólnymi 

siłami jesteśmy w stanie przekazać dzieciom jak zadbać o to, co właściwie utrzymuje nas przy 

życiu.  

 

1 CELE I ELEMENTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 

Termin ,,ekologia’’ po raz pierwszy został wprowadzony przez niemieckiego zoologa 

E. Heackela w 1869 roku, a pochodzi on od greckich słów: oikos, co oznacza dom, miejsce 

życia i logos - słowo, nauka. Dosłownie ekologia oznacza naukę o miejscu życia organizmów 

(środowisku) (T. Parczewska, 2009, s. 15; A. Budniak, 2009, s. 193-194). L. Tuszyńska 

twierdzi, iż ,,edukacja ekologiczna (edukacja środowiskowa) jest koncepcją kształcenia i 

wychowania w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego oraz kształtowania 

poglądów społeczeństwa względem otaczającego świata’’ (L. Tuszyńska, 2006, s. 5). 

W dzisiejszych czasach, w których ludzie nastawieni są na postawę konsumpcyjną, 

bardzo ważna jest edukacja ekologiczna, z którą dzieci powinny stykać się na wszystkich 

szczeblach kształcenia, począwszy od przedszkola. W zakres tego pojęcia wg T. Parczewskiej  

wchodzi:   

a) przekazywanie informacji na temat środowiska, jego funkcjonowania, zjawisk w nim 

zachodzących oraz ogólnopojętych problemów związanych z jego degradacją, 

b) wpływ na sferę emocjonalną dziecka, uwrażliwienie na piękno natury, kształtowanie 

postaw proekologicznych, 

c) wyzwalanie aktywności na rzecz środowiska i ekorozwoju (T. Parczewska, 2009, s. 

17).  

D. Kiełczewski (2001, s. 190) wyróżnia w edukacji ekologicznej następujące 

elementy:  

a) edukacja w środowisku – środowisko jest wykorzystywane jako źródło wiedzy 

oraz rozwoju wszechstronnych umiejętności dziecka; 

b) edukacja o środowisku – przekazywanie wiedzy o lokalnym i globalnym środowisku 

i związkach między nimi, co ma na celu ułatwienie zrozumienia zasad współistnienia 

świata przyrody i świata człowieka; edukacja o środowisku ma również na celu 
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kształtowanie umiejętności zintegrowanego ujmowania środowiska społeczno-

przyrodniczego; 

c) edukacja na rzecz środowiska – ukształtowanie pełnego troski podejścia do 

środowiska oraz wpojenie takich wartości, by każdy mógł poczuć się 

odpowiedzialnym  

za postępowanie wobec świata przyrody (T. Parczewska, 2009, s. 18). 

W literaturze możemy spotkać się z wieloma klasyfikacjami celów edukacji 

środowiskowej. Nadrzędnym jej celem jest przekazanie dzieciom odpowiedniego systemu 

wartości, poczucia odpowiedzialności za przyrodę, szacunku do niej oraz dla różnorodnych 

form życia, ukształtowanie w wychowankach postawy proekologicznej oraz zaszczepienie w 

nich miłości do natury  (T. Parczewska, 2009, s. 11-12). 

Według T. Parczewskiej możemy wyróżnić następujące cele ogólne kształcenia 

ekologicznego: 

a) objaśnienie jednostkom i społeczeństwu istoty globalnego charakteru środowiska, 

wynikającego z interpretacji naturalnych i sztucznych jego czynników (biologicznych, 

fizycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych), 

b) opanowanie wiedzy, 

c) przyswojenie postaw i umiejętności, które pozwolą uczestniczyć w sposób 

odpowiedzialny i efektywny w skutecznym rozwiązywaniu obecnych problemów 

ekologicznych oraz zapobiegać mogącym się pojawiać w przyszłości, 

d) kształtowanie jakości i stylu życia na poziomie, który nie zagraża degradacji 

środowiska (T. Parczewska, 2009, s. 13). 

Cele ogólne stanowią podstawę do formułowania celów szczegółowych, które można 

uporządkować według trzech kategorii: 

a) cele emocjonalne - obejmujące wartości proekologiczne, 

b) cele poznawcze - związane z wiedzą o środowisku, jego ochronie i zagrożeniach oraz 

z umiejętnością intelektualnego rozwiązywania zadań (problemów) ekologicznych, 

c) cele związane ze sferą umiejętności praktycznych - umożliwiające praktyczne 

rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska, nawyków (T. Parczewska, 2009, 

s. 12). 
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2 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH 

 

Priorytetem powinno być również ukształtowanie w dziecku postawy proekologicznej 

- aby to osiągnąć, konieczny jest jego systematyczny, bezpośredni kontakt z przyrodą i 

środowiskiem. Ważnym jest, aby pamiętać o integracji treści edukacji ekologicznej z 

treściami innych obszarów edukacyjnych, jak również z życiem codziennym. Aby edukacja 

ekologiczna przyniosła oczekiwane rezultaty, niewystarczającym jest okazjonalne 

edukowanie dzieci, zorganizowanie uroczystości szkolnej z okazji Dnia Ziemi, posprzątanie 

przedszkolnego podwórka lub jednorazowa pogadanka na temat ochrony środowiska. 

Edukacja ekologiczna jest procesem całościowym oraz długotrwałym. Aby zaszczepić w 

dziecku miłość, szacunek oraz poczucie odpowiedzialności za otaczającą je przyrodę, dziecko 

potrzebuje regularnego kontaktu z nią, częstych wyjść na łono natury, nie sporadycznych, a 

systematycznych rozmów na temat ekologii. Czy wychowankowie sami są w stanie 

zagwarantować sobie częsty, bezpośredni kontakt z naturą? Czy potrafią samodzielnie, bez 

opieki rodzica czy wychowawcy wyjść nad rzekę, zorganizować wycieczkę do lasu czy nad 

staw? Z pewnością nie. Tak więc na kim leży odpowiedzialność za  tego młodego człowieka, 

za jego emocjonalną postawę wobec otaczającego go świata? Odpowiedź jest prosta i pewnie 

nie wymaga żadnych szczegółowych tłumaczeń - odpowiedzialni są rodzice, a przede 

wszystkim wychowawcy oraz nauczyciele (A. Budniak, 2009, s. 213). 

W ujęciu I. Paśko ,,proces kształtowania postaw proekologicznych polega na 

kształtowaniu motywacji do zdobywania wiedzy o środowisku, wrażliwości i moralnej 

odpowiedzialności za stan otaczającego środowiska, gotowości uczestniczenia w działaniach 

ochraniających środowisko, potrzeby akceptacji uznanych przez innych racji i wartości 

dotyczących działań człowieka’’ (I. Paśko, 2003, s. 34). 

T. Mądrzycki wymienia następujące mechanizmy kształtowania się postaw 

proekologicznych: 

a) empatia - podmiot obserwuje zaangażowanie innej osoby w jakieś zadanie i występują 

u niego podobne emocje; empatia, leżąc u podstaw kształtowania się więzi 

psychicznej i postaw wobec innych osób, wpływa na rozwijanie się uczuciowego 

składnika postaw; 

b) naśladowanie - występuje wtedy, kiedy podmiot, obserwując zachowanie modela w 

danej sytuacji, zachowuje się podobnie; w ten sposób kształtują się postawy moralne, 

religijne, uprzedzenia rasowe; 
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c) modelowanie - przedmiot przejmuje od modelu nie tylko określone formy 

zachowania, lecz także tendencje uczuciowo - motywacyjne, np. skłonność do agresji 

czy współdziałania; 

d) przyswajanie opinii - jest środkiem uzupełniającym postawę, która wykształciła się 

inną drogą, np. przez naśladowanie; polega na przyjmowaniu opinii od określonych 

osób lub społeczności (A. Budniak, 2009, s. 215). 

Jedną z najbardziej skutecznych metod wychowania jest metoda modelowania 

(nazywana również metodą działania własnym przykładem bądź metodą dawania dobrego 

przykładu). Czyż nieprawdą jest, że ,,słowa uczą, a przykłady pociągają’’? Bardzo łatwo 

można przekonać się o tym obserwując ludzi, którzy spędzają ze sobą większość swojego 

czasu. Ludzie ci nieraz zachowują się w zbliżony do siebie sposób. Jest to zazwyczaj 

działanie nieświadome, samo spostrzeganie sprawia, że dana osoba upodabnia się do drugiego 

człowieka, wykonuje te same czynności, mówi oraz zachowuje się w podobny do modela 

sposób. Jak wykazały badania psychologiczne, skłonność taką przejawiają w szczególności 

najmłodsi (M. Łobocki, 2003, s. 190-191). 

Dziecko w pierwszych latach życia większość czasu spędza z rodziną, później 

z wychowawcą oraz rówieśnikami w przedszkolu i w końcu w szkole. 

Jak już wcześniej wspomniano, u dzieci nabywanie wszelkich postaw odbywa się głównie 

poprzez naśladownictwo. Są one wnikliwymi obserwatorami oraz słuchaczami, często 

powielają zachowania dorosłych, przedrzeźniają ich. Dzieje się tak w szczególności, gdy 

dorosły jest dla nich dużym autorytetem, staje się on wtedy idealnym wzorem do 

naśladowania - dziecko chętnie powiela postawy, a później także poglądy obranych przez 

siebie wzorców. Jeżeli rodzice, opiekunowie czy nauczyciele dbają o przyrodę, okazują jej 

szacunek, mają poczucie odpowiedzialności za otaczający świat, możemy być pewni, że nasi 

podopieczni przejmą tę miłość do natury od nas samych. Ważne jest, aby w domach, 

przedszkolach oraz szkołach propagować postawę proekologiczną, kształtować świadomość 

dzieci już od najmłodszych lat. Podobnie działa mechanizm empatii - dzieci obserwując 

dorosłych opiekujących się zwierzętami, pielęgnujących rośliny, zachwycających się pięknem 

przyrody zaczną zachowywać się w sposób podobny, powielać działania na rzecz przyrody 

ożywionej i nieożywionej oraz troszczyć się o stan najbliższego środowiska (A. Budniak, 

2009, s. 215). 

Edukację proekologiczną należy zacząć już w przedszkolu - w tym okresie najprościej 

jest zorganizować właściwy proces edukacyjny, ponieważ nie ma tutaj podziału na 
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przedmioty lekcyjne. Wychowawca, podchodząc do edukacji ekologicznej holistycznie, czyli 

całościowo, ma szansę zintegrować proces kształcenia, a co za tym idzie treści edukacyjne, z 

procesem wychowania, czyli przekazaniem dziecku odpowiedniego systemu wartości, pewnej 

wrażliwości oraz poczucia odpowiedzialności za otaczający je świat. Istotnym jest, aby 

pamiętać o tym, że  w przedszkolu główną rolę spełnia nauczanie przez zabawę - aspekt 

ludyczny jest bardzo ważny w pracy z dziećmi, w ich jakże znaczącym okresie rozwojowym. 

W procesie dydaktycznym najbardziej efektywne są metody aktywizujące oparte na własnej 

działalności wychowanka - to właśnie one w sposób szczególny rozwijają jego wyobraźnię 

(W. Sobczyk, 2001, s. 52 - 53). 

Należy pamiętać o organizowaniu sytuacji, w których dzieci będą miały możliwość 

bezpośredniego kontaktu z przyrodą. A to dlatego, że kontakt dziecka z naturą wywołuje u 

niego bardzo silne emocje, dziecko poznając świat wielozmysłowo - widząc, czując, słysząc, 

dotykając jest gotowe do poznania, co najważniejsze zrozumienia, a co za tym idzie, 

pokochania oraz podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. Dziecko obcując z przyrodą 

styka się z jej pięknem, różnorodnością, wielością barw, dźwięków oraz zapachów co 

korzystnie wpływana jego stan emocjonalny, zdrowotny, oraz duchowy, a więc zapewnia mu 

rozwój biopsychospołeczny (E., J. Frątczakowie, 1996, s. 15). 

 

3 EDUKACJA EKOLOGICZNA W  PRZEDSZKOLU I W KLASACH 

POCZĄTKOWYCH 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest zapisem treści, które 

powinny być zrealizowane podczas pobytu dziecka w przedszkolu. Opisuje ona również 

proces wspomagania rozwoju i edukacji wychowanków. Wszystkie formy wychowania 

przedszkolnego, tj. przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  

przede wszystkim pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze, oraz kształcące - zapewniają 

dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, poczucie bezpieczeństwa, wspierają je w ich 

rozwoju (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół, załącznik nr 1). 

W ujęciu podstawy programowej wychowania przedszkolnego dziecko kończące 

przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
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 zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich (obszar 6, pkt 

3); rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku (…) (obszar 11, pkt 1), 

 wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, 

np. na polu, na łące, w lesie (obszar 12, pkt 1), 

 wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność) (obszar 

12, pkt 2), 

 potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach 

roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę 

(obszar 12, pkt 3) (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 

2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, załącznik nr 1). 

Niestety treści edukacji ekologicznej w przedszkolach jest niewiele, lecz należy dodać, 

że podstawa programowa nie jest programem nauczania - treści zawarte w niej trzeba 

zrealizować jak również rozszerzać i konkretyzować za pomocą różnorodnych programów 

kształcenia. Te zaś mają być opracowane w taki sposób, aby nauczyciel bez większych 

trudności był w stanie według nich zaplanować, a potem realizować zajęcia w ciągu całego 

roku szkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół, załącznik nr 1). 

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu procesowi edukacyjnemu dziecko poznaje 

świat, rzeczywistość przyrodniczą oraz społeczną. 

Na skutek bezpośredniego kontaktu z naturą zdobywa ono wiedzą, nabywa 

umiejętności, które może zastosować w praktyce. Wychowankowie mają poczucie 

przynależności oraz odpowiedzialności za otaczający je świat. Zakres i jakość zdobytych 

doświadczeń zależy w dużej mierze od środowiska, w którym dorastają, wychowawcy oraz 

realizowanego przez przedszkole programu (T. Parczewska, 2009, s. 25). 
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Tabela 1. Zakres treści kształcenia edukacji ekologicznej w wybranych programach kształcenia 

1. A. Łada-Grodzicka, ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku, 

Warszawa: WSiP, 2000. 

Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych (sad, las, pole uprawne, łąka, park) w 

różnych porach roku: 

 charakterystyczna roślinność, różnice i podobieństwa pomiędzy wybranymi 

ekosystemami,  

 rodzaje i znaczenie zwierząt dla tych środowisk, np. dżdżownice – spulchnienie 

gleby, owady – zapylanie kwiatów, ptaki – ochrona przed szkodnikami, 

 naturalne i sztuczne sposoby ochrony roślin przed szkodnikami, 

 poznawanie możliwości nawożenia gleby – pozytywne i negatywne skutki tych 

zabiegów, 

 poznawanie skutków długotrwałej suszy lub powodzi. 

Poznawanie roślin i zwierząt chronionych. 

Dowiadywanie się o konieczności chronienia zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. 

Dostrzeganie skutków niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi, uświadomienie 

dzieciom, jakie niebezpieczeństwo grozi środowisku naturalnemu ze strony człowieka 

(pożary lasów, zatrucie wody i powietrza, zaśmiecanie). 

Rozumienie konieczności ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami – dezodoranty w 

sztyfcie lub kulkowe, wykorzystywanie energii słonecznej, filtry na kominach fabryk, 

paliwo ekologiczne. 

Poznawanie przyczyn powstawania dziury ozonowej i kwaśnego deszczu oraz ich działania 

w środowisku naturalnym. 

Nabywanie przekonania, że czysta woda, gleba i powietrze są niezbędnymi czynnikami dla 

życia na Ziemi. 

Poznawanie sposobów oczyszczania wody – filtry, oczyszczalnia ścieków. Kształtowanie 

poczucia odpowiedzialności za stan czystości wód i obowiązku ich zachowania dla 

przyszłych pokoleń. 

Rozumienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. 

Rozumienie szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia dziecka. 

Poznawanie wybranych ziół rosnących na łąkach, np. dziurawiec, mięta, rumianek,  

rozumienie potrzeby zbierania tych roślin i ich znaczenia w leczeniu ludzi. 
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Kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt potrzebujących pomocy, np. 

dokarmianie ptaków zimą. 

Rozumienie konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody oraz właściwego 

zachowania się w rezerwatach przyrody. 

Czynne uczestnictwo w porządkowaniu swojej ulicy. 

Wdrażanie do segregowania odpadów wytwarzanych przez człowieka, poznanie 

ekonomicznego aspektu zbierania makulatury. 

Rozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci, np. poprzez używanie opakowań 

wielokrotnego użytku – szklane słoiki, butelki. 

Wykorzystywanie materiałów odpadowych w pracach plastycznych, np. gazety, tektury, 

styropian. 

Udział w corocznych obchodach ,,Święta Ziemi’’. 

Nabywanie przeświadczenia, że człowiek jest częścią przyrody – jako jeden z organizmów 

żyjących na Ziemi, podlegający ogólnym prawom przyrody. 

Rozumienie, że mowa i myślenie są podstawowymi czynnikami różniącymi ludzi od 

zwierząt i że dzięki nim człowiek stoi na czele drabiny ewolucyjnej. Nabywanie 

świadomości, że ta pozycja zobowiązuje człowieka do opiekowania się przyrodą. 

2. M. Adamowicz, J. Góreczka, D. Mamdziuk-Polenceusz, Z. Olesiak, Program 

wychowania przedszkolnego ,,Mój świat’’, Wrocław – Warszawa:  PWN, 2003. 

Przybliżenie pojęcia ,,świat’’, umożliwienie zdobycia wiedzy o nim. 

Poznanie i zrozumienie pojęcia ,,ekologia’’. 

Umożliwienie czynnego uczestnictwa w obchodach ,,Dnia Ziemi’’. 

Prowadzenie działań związanych z propagowaniem czynności zapobiegających degradacji 

środowiska. 

3. M. Bogdanowicz, M. Barańska i In., Dobry start – wielka podróż. Program 

wychowania przedszkolnego dla klasy 0,  Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2004. 

Dziecko dowie się, że należy dbać o środowisko naturalne: 

 uczestnicząc w obchodach ,,Dnia Ziemi’’, 

 obserwując zwierzęta i poznając ich zwyczaje, 

 poznając zasady, zgodnie z którymi należy się zachowywać w lesie, na łące, nad 

jeziorem, morzem, rzeką. 
Źródło: T. Parczewska, 2009, s. 25 – 28. 
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Przeprowadzona analiza niektórych programów wykazuje, że na ogół autorzy 

zwracają uwagę na treści edukacji ekologicznej. Jakość treści programowych jest bardzo 

zróżnicowana, zawiera wiele informacji na temat pór roku, niektórych ekosystemów (tych 

naturalnych oraz stworzonych przez człowieka) oraz kładzie szczególny nacisk na aktywne 

uczestnictwo dzieci w różnych akcjach okolicznościowych, takich jak np. obchody ,,Dnia 

Ziemi’’. Przy wyborze programu każdy nauczyciel powinien pamiętać o treściach z zakresu 

edukacji ekologicznej - ubogie pod tym względem programy pozbawiają dzieci możliwości 

wszechstronnego rozwoju ich osobowości oraz wielu doświadczeń, które są niezbędne w 

kształtowaniu postaw proekologicznych. Nauczyciel, podejmując zagadnienia dotyczące 

ochrony środowiska, wspiera wszechstronny rozwój osobowości dziecka, wspomaga jego 

naturalną ciekawość świata. Organizując wycieczki, uroczystości o tematyce środowiskowej, 

zabawy tematyczne na świeżym powietrzu związane z ekologią i środowiskiem umożliwia 

dziecku bezpośrednie poznanie świata przyrody oraz wpływa na sferę emocjonalną oraz 

motywacyjną dziecka (T. Parczewska, 2009, s. 28-29). 

Dzięki analizie możemy stwierdzić jakie treści znajdziemy w konkretnych 

programach, ale czy przedszkola realizują je w swojej codziennej pracy? Aby to sprawdzić 

warto przyjrzeć się z bliska pracy konkretnej placówki. Przedszkole Publiczne nr 3 w 

Radlinie znajduje się w małym miasteczku na Śląsku, w miejscowości o bogatych górniczych 

tradycjach. Ze względu na duże zanieczyszczenie środowiska, placówka kładzie szczególny 

nacisk na edukację proekologiczną. Realizacja treści widoczna jest już na pierwszy rzut oka -  

poszczególne grupy mają swoje nazwy związane z przyrodą ,,Żabki’’, ,,Motylki’’, 

,,Biedronki’’. Na terenie przedszkola znajdują się odpowiednio oznaczone pojemniki na 

papier, plastik oraz aluminium, wystrój przedszkola sprawia wrażenie przyjaznego dla 

środowiska. Rok 2009/2010 był dla przedszkola rokiem szczególnym pod względem edukacji 

społeczno - przyrodniczej, gdyż nauczycielki realizowały samodzielnie przygotowany Roczny 

Plan Pracy pod hasłem ,,Przedszkolak przyjacielem przyrody’’. Wychowankowie 

uczestniczyli w wielu akcjach promujących postawę proekologiczną, mieli możliwość 

poznawania przyrody poprzez systematyczny, bezpośredni kontakt z naturą, poznawali świat 

roślin i zwierząt, uczyli się dostrzegać piękno otaczającego świata. Przedszkole kładło 

szczególny nacisk na rozbudzanie w dzieciach poczucia wrażliwości, szacunku dla 

środowiska oraz odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych. Nie tylko 

uczniowie, lecz również rodzice brali czynny udział w życiu przedszkola - z wielką ochotą 

angażowali się w edukowanie swoich pociech, uzupełniali kącik przyrodniczy różnymi 
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ciekawymi okazami oraz aktywnie uczestniczyli w sadzeniu drzew w ogrodzie 

przedszkolnym. Dzięki realizacji programu przedszkolaki miały możliwość przez cały rok 

obcowania z przyrodą w różnych porach roku: np.: 

a) jesienią: sadziły drzewka w ogrodzie przedszkolnym, uczestniczyły w akcji sprzątania 

świata, 

b) zimą: uczyły się prawidłowej segregacji śmieci, brały udział w turnieju zimowym z 

zakresu edukacji przyrodniczej ,,Co robią zwierzęta i ptaki zimą’’, brały udział w 

różnych eksperymentach o tematyce ekologicznej,  

c) wiosną: uczestniczyły w ,,Zielonym Korowodzie’’ ulicami swojego miasta 

rodzinnego, brały udział w konkursie ,,Jestem przyjacielem przyrody’’, uczestniczyły 

w wycieczce do Parku Niespodzianek w Ustroniu (G. Świderska, 2011, s. 59 - 60). 

Działania nauczycielek z pewnością zaowocują w przyszłości - dzieci już teraz 

zauważają na spacerach papierki rzucone na chodnik, zwracają uwagę rodzicom aby 

segregowali śmieci oraz nie marnowali wody. W czasie realizacji Rocznego Planu Pracy 

wychowawcy zauważyli pewną zależność - wychowankowie chętniej opiekują się 

zwierzątkami, pamiętają o podlewaniu roślin w sali przedszkolnej, są wrażliwi na piękno 

otaczającego je świata. Dzięki takim nauczycielom, programom ekologicznym oraz rodzicom 

możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość, przyszłość jawiącą się w różnorakich barwach, a nie 

tylko w odcieniach szarości. 

Czy szkoły podstawowe równie dobrze realizują treści z edukacji ekologicznej? 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, dla I etapu kształcenia, 

jasno określa jakie wiadomości i umiejętności powinien posiadać uczeń kończący klasę I i III. 

Uczeń kończący klasę I: 

 w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt (m. in.): 

a) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, 

b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, 

c) prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody), 

d) chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, 

pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato, 

g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, 

roślin i zwierząt, 

h)  wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań 

ekologicznych; 
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 w zakresie wychowania technicznego: 

a) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); 

 w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: 

b) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w 

ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku. 

Uczeń kończący klasę III: 

a) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże 

przyczynę ze skutkiem; 

b) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w 

zbiornikach wodnych; 

c) wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i 

nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 

d) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; 

e) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół, załącznik nr 2). 

Choć w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

znajduje się więcej treści edukacji ekologicznej aniżeli w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, nie zmienia to faktu, że tak samo jak w przypadku realizacji 

treści edukacji ekologicznej w przedszkolu, tak i szkoła ma obowiązek rozszerzania treści 

poprzez różnorodne programy kształcenia.  

W przeciągu ostatnich 10 lat polski system oświaty zmienił się w sposób znaczący: 

zawitała w nim pewna różnorodność, która zastąpiła monotonię - w miejsce jednego 

programu nastała możliwość wyboru. Ale czy nauczyciele wykorzystują tę istniejącą 

możliwość? (B. Dymara, S. Cz. Michałowski, L. Wollman - Mazurkiewicz, 2010, s. 189). 

Wraz z zmianą podstawy programowej w 1999 roku, nadeszła zmiana ich świadomości, a co 

za tym idzie - zmiana stylu pracy (zob. G. Kryk, 2009, s. 30-33). Nowopowstałe  programy 

kształcenia zmieniły się pod względem merytorycznym, nauczyciel zwraca większą uwagę na 

ucznia, jego indywidualność oraz osobowy rozwój. Dotychczasowe programy były zbiorem 

haseł programowych, dominowała w nich wiedza, brak w nich było miejsca dla samodzielnej 

pracy uczniów, ich eksploracji świata. Na całe szczęście obecne programy są przepełnione 

treściami edukacji ekologicznej, które, co najważniejsze, korelują z innymi przedmiotami (D. 
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Cichy, 2005, s. 60-61). Integracji wiedzy winno służyć wprowadzanie kształcenia 

zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej już w 1999 roku. 

Według D. Cichy tak zorganizowane nauczanie ma doprowadzić do: 

 przekazywania uczniom spójnej wizji świata, 

 odejścia od encyklopedyzmu w nauczaniu, 

 lepszego przygotowania uczniów do życia dzięki kształceniu umiejętności, nie zaś 

,,wtłaczaniu wiedzy’’ 

 ,,przestawienia się’’ nauczycieli z wąskich (przedmiotowych) specjalizacji na szersze 

przygotowanie specjalistyczne,  

 współpracy nauczycieli w szkole, by osiągnąć spójność szkolnych programów 

nauczania i wychowania, 

 integrowania szkoły ze środowiskiem lokalnym – pozwoli to lepiej zaspokoić potrzeby 

edukacyjne dzieci i młodzieży (D. Cichy, 2005, s. 61). 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania można z całą pewnością stwierdzić, że takie 

nauczanie jest skutkiem zmieniającej się rzeczywistości, odpowiedzią na potrzeby 

współczesnego świata. Na całe szczęście oświata bacznie obserwuje oraz dotrzymuje kroku 

pędzącej naprzód cywilizacji, która z pewnością, bez naszej proekologicznej ingerencji, 

doprowadziłaby do zagłady.  

Aby sprawdzić, czy szkoły równie dobrze radzą sobie z realizacją treści ekologicznych 

tak jak w przypadku przedszkoli, warto zapoznać się z pracą konkretnej placówki. Szkoła 

Podstawowa im. H. M. Góreckiego mieści się w wiosce Czernica, miejscowości położonej na 

Śląsku o głębokich, regionalnych tradycjach. Już w latach 1999 – 2002 szkoła, pracując na 

autorskim programie kształcenia, kładła szczególny nacisk na realizację treści edukacji 

ekologicznej. Czy w dzisiejszych czasach, w roku 2013 placówka nadal podtrzymuje tę 

tradycję? 

Każdy rok szkolny zaczyna się od akcji ,,Sprzątanie Świata’’, dzieci dzielone są na 

grupy i razem z opiekunami sprzątają tereny szczególnie zanieczyszczone w swojej 

najbliższej okolicy. Uczniowie mają również szansę wykazania się swoją wiedzą na licznych 

konkursach ekologicznych - jeden z nich organizowany jest 22 kwietnia, uczniowie 

wypełniają test ekologiczny oraz wykonują pracę plastyczną związaną z tematyką 

środowiskową. Przez cały rok dzieci mogą przynosić do szkoły makulaturę, baterie, oraz 

puszki - za pieniądze uzyskane z oddania surowców wtórnych nauczyciele zakupują nagrody 
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dla zwycięzców. Pracownicy organizują również na terenie placówki konkurs recytatorski 

pod hasłem ,,Piękno przyrody wierszem pisane’’ oraz kukiełkowy teatr o tematyce 

ekologicznej, podczas zajęć dzieci uczą się piosenek oraz wierszy proekologicznych, 

uczestniczą w licznych wycieczkach: rowerowych, spacerach do lasu, parku i na łąkę. 

Nauczyciele organizują wiele wycieczek na wysypisko śmieci, do oczyszczalni ścieków oraz 

pogadanki z strażakami na różne tematy (np. konsekwencji wypalania traw). Dzieci mogą 

poszerzać swoje zainteresowania uczęszczając na kółko ekologiczne oraz świetlicowe zajęcia. 

Specjalne kosze do segregacji śmieci, liczne wystawki prac plastycznych na terenie szkoły 

oraz organizowanie tzw. ,,Zielonego tygodnia’’ z pewnością skłaniają uczniów do 

przestrzegania pewnych zasad oraz kształtują w nich postawę proekologiczną. Ważna jest 

również korelacja przedmiotowa - w szkole treści ekologiczne są przekazywane nie tylko na 

zajęciach ze środowiska, ale również na języku polskim, matematyce, wychowaniu 

fizycznym, plastyce, technice oraz muzyce. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Dzięki analizie realizacji treści ekologicznych w konkretnych placówkach można z 

całą pewnością stwierdzić, że prawidłowa realizacja treści edukacji środowiskowej jest jak 

najbardziej wykonalna. Praca przedszkola, szkoły oraz nauczycieli pod tym względem nie jest 

prosta - wymaga od wszystkich wielkiego zaangażowania, wiedzy, przygotowania do zajęć, a 

przede wszystkim dobrych chęci. Dzieci kończące przedszkole oraz klasę trzecią szkoły 

podstawowej powinny nie tylko wiedzieć, ale przede wszystkim rozumieć dlaczego działania 

proekologiczne są tak istotne we współczesnym świecie. Ważne jest, aby zaszczepić w nich 

miłość do natury, przyrody ożywionej i nieożywionej, poczucie odpowiedzialności i szacunku 

wobec środowiska oraz zaopatrzyć je w podstawową wiedzę na temat działań 

proekologicznych na rzecz najbliższego otoczenia. W myśl przysłowia ,,czym skorupka za 

młodu nasiąknie, tym na starość trąci’’ powinniśmy zdać sobie sprawę z doniosłości 

postawionego przed nami zadania oraz zrobić wszystko, aby to najmłodsze pokolenie wyrosło 

na ludzi przede wszystkich świadomych, odpowiedzialnych oraz gotowych do podjęcia pracy 

na rzecz swojego najbliższego środowiska. 
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