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PODRĘCZNIKI W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MŁODSZYCH UCZNIÓW 

 

Anna UNTAN, RP 

 

Streszczenie: Podręczniki spełniają bardzo ważną rolę w procesie edukacji wczesnoszkolnej, 

pozwalają na wielostronny rozwój dziecka. Edukacja ekologiczna w podręcznikach to nie 

tylko wiedza teoretyczna, ale wiele zadań i ćwiczeń praktycznych. 

Słowa kluczowe: podręczniki, ekologia, edukacja wczesnoszkolna 

 

Abstract: Textbooks are very important in a process of the early child education, allowing 

multilateral growth of a child. Ecological education in textbooks is not only defined by a 

theoretical knowledge. It is also defined by lots of practical exercises. 
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1 ROLA PODRĘCZNIKÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Podręczniki spełniają ważną, o ile nie najważniejszą rolę w procesie kształcenia 

wczesnoszkolnego. Dostarczają informacji, porządkują wiedzę dziecka o świecie, budzą 

zainteresowania i rozwijają umiejętności. Można więc powiedzieć, że podręczniki wypełniają 

wszystkie fundamentalne funkcje szkoły i wspierają nauczycieli starających się pobudzać 

uczniów do samorozowoju. O ile jednak podręcznik umożliwia poznanie podstaw i teorii 

danego przedmiotu, to ćwiczenia umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności 

w praktyce. Większość nauczycieli w znacznym stopniu opiera się na podręcznikach, dlatego 

treści w nich zawarte powinny dotyczyć edukacji całego spektrum zagadnień istotnych dla 

edukacji wczesnoszkolnej: polonistycznej, środowiskowej, matematycznej, technicznej, 

plastycznej i muzycznej. Taki dobór treści umożliwia realizację koncepcji kształcenia 

zintegrowanego. Dzięki temu proces kształcenia i wychowania dzieci może obejmować wiele 

form aktywności, takich jak: czytanie, pisanie, mówienie, liczenie, rozwiązywanie zadań, 

obserwowanie, rysowanie itp. Dzieci mogą poznawać omawianą tematykę z różnych punktów 

widzenia i obserwować ją z różnych perspektyw a zadania realizujące określone treści 

programowe powinny być tak dobrane, aby pobudzały ucznia do aktywnego działania i 

samodzielnego myślenia. Te informacje, które są najbardziej istotne - np. definicje, wzory, 
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reguły, twierdzenia powinny być napisane grubszą czcionką w zwięzłym i ścisłym języku. 

Najlepiej, gdy są wyróżnione kolorem. 

Doświadczeni pedagodzy, aby wybrać właściwy podręcznik biorą pod uwagę pewne 

kryteria w odpowiedniej kolejności. Do nich należą: 

● szata graficzna; 

● zróżnicowanie stopnia trudności zadań; 

● występowanie zabaw i gier dydaktycznych; 

● przystępność treści; 

● występowanie zadań problemowych; 

● duża ilość zadań; 

● zgodność z programem nauczania; 

● dostępność przewodnika metodycznego dla nauczyciela; 

● cena (R. I. Arends, 1994, s. 34-37). 

W. Okoń odwołuje się do stworzonego przez siebie systemu wielostronnego 

nauczania-uczenia się i wyznacza podręcznikowi funkcje nawiązujące do czterech dróg 

uczenia się: przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Podręcznik szkolny ma 

spełniać następujące funkcje: 

● informacyjną - powinien być przewodnikiem ucznia w poznawaniu świata, źródłem 

informacji. Funkcja informacyjna polega na udostępnieniu uczniowi wiadomości w 

zakresie przewidzianym przez program i stymulowaniu procesu uczenia się oraz 

umożliwieniu uzupełnienia wiadomości zdobytych na drodze obserwacji i 

doświadczeń. Tekst powinien być wyraźnie skorelowany z ilustracjami, które są dla 

ucznia również ważnym źródłem informacji. Nie należy, więc ilustracji traktować jako 

ozdoby podręcznika; 

● badawczą - podręcznik nie tylko pobudza uczniów do samodzielnego rozwiązywania 

problemów, lecz także umożliwia stopniowe wprowadzanie ich do samodzielnego 

podejmowania badań na skalę im dostępną; 

● praktyczną - zadaniem podręcznika jest przygotowanie do praktycznego 

przekształcania rzeczywistości. Chodzi tu o ukazywanie pragmatycznych 

konsekwencji poznania rzeczywistości przez człowieka oraz wykorzystanie materiału 

do ćwiczeń i zadań wyrabiających rozmaite zdolności praktyczne oraz dających 

impulsy do działalności praktycznej; 
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● samokształceniową -  funkcja oznacza gwarancję, że posługiwanie się danym 

podręcznikiem nie zniechęca do dalszego uczenia się  

i samokształcenia, lecz wyrabia w czytelniku poczucie, że poszerzenie posiadanej 

wiedzy stanowi naturalną kolej rzeczy. Tą drogą jest przede wszystkim budzenie i 

rozwijanie zdolności poznawczych, technicznych i artystycznych człowieka, jego 

zainteresowań i pozytywnej motywacji w procesie uczenia się. Tym postulatom 

odpowiada podręcznik, w którym przejawia się pomysłowość w doborze treści, w 

umiejętności kształtowania zainteresowań, w łączeniu teorii z praktyką (W. Okoń, 

1968, s. 142. 318). 

 

2 EKOLOGIA W PODRĘCZNIKACH 

  

Jednym z ważniejszych zadań podręcznika jest wprowadzenie dziecka w świat 

przyrody, co umożliwi poznanie przez dziecko środowiska naturalnego i pozwoli się mu 

zetknąć z podstawowymi zasadami jego ochrony. Obcowanie z edukacją proekologiczną 

powinno zacząć się jak najwcześniej, ponieważ bogactwo i różnorodność świata stanowią 

obiekt zainteresowania dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Wczesne kształtowanie 

prawidłowych zachowań wobec przyrody będzie zawsze efektywne i przyniesie oczekiwane 

rezultaty w postaci kształtowania w nich proekologicznych wzorców zachowań. Środowisko 

odgrywa ważną rolę w rozwoju człowieka i społeczeństwa. Co więcej, dzieci bardzo silnie i 

emocjonalnie podchodzą do zajęć związanych z przyrodą (A. Podniesieński, 1979, s. 9-12).  

Przez kształtowanie i modelowanie światopoglądu przyroda oddziałuje na człowieka 

zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Człowiek również wpływa na środowisko, chociaż 

oddziaływanie to może być zarówno korzystne (konstruktywne) - przez racjonalne 

kształtowanie i ochronę, jak i niekorzystne (destruktywne) - przez zanieczyszczanie czy 

niszczenie jego zasobów. Między społeczeństwem a przyrodą zachodzi bardzo ścisła relacja, 

która polega na wzajemnej interakcji. Wzrost liczby ludności spowodowany tempem 

przyrostu naturalnego i rozwój cywilizacji, a szczególnie rozwój produkcji przemysłowej i 

rolniczej sprawiły, że z biegiem czasu stosunek człowieka do przyrody uległ skrajnemu 

przeobrażeniu. W dążeniu do zaspokojenia swoich ciągle rosnących potrzeb człowiek 

doprowadził do poważnego przekształcenia środowiska, naruszając istniejącą w nim 

równowagę, stabilność oraz zaburzając niektóre właściwości fizyczne i ekologiczne (E. 

Frątczak, F. Frątczak, 1994, s. 45-48).  



 

 

209 

Ta presja antropogeniczna jest w stanie oddziaływać na środowisko naturalne w różny 

sposób, a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do całkowitego wyniszczenia 

otaczającej go przyrody. Możliwości odwrócenia tego stanu, a nawet powstrzymania 

niektórych zmian w środowisku są bardzo ograniczone. W szczególności dotyczy to takich 

zjawisk i procesów, na które współczesny stan wiedzy i nauka nie znalazły jeszcze panaceum 

środków, a także odtwarzania niektórych zniszczonych zasobów naturalnych (A. 

Podniesieński,  1979, s. 7-10).  

Nauczanie przyrody wymaga od nauczyciela intensywnej pracy i przezwyciężania 

barier między przedmiotami, zaktualizowania wiedzy nabytej podczas studiów 

przyrodniczych, a także pogłębienie przygotowania z dziedzin, które nie były objęte 

własnymi studiami wyższymi. Nauczyciel powinien uczestniczyć w takim kształceniu, które 

umożliwi mu nabycie umiejętności organizowania nauczania z wykorzystaniem swoich 

kompetencji tak, aby każdy uczeń osiągał indywidualizację toku, treści i czasu uczenia się 

dzięki temu, że: 

● mógł zapoznawać się z wieloma przykładami, przy pomocy różnych strategii 

wizualnych; 

● był stymulowany pozytywnie do rozwiązywania prostych problemów, aż do 

otrzymania poprawnej odpowiedzi; 

● miał możliwość stymulowania, modelowania oraz badania zjawisk i procesów 

fizycznych; 

● miał możliwość rozwiązywania problemów przy użyciu rożnych strategii oraz 

prezentacji wizualnych, dostosowanych do jego poziomu możliwości intelektualnych 

oraz percepcji; 

● mógł dokonywać lokalizacji i poprawiania błędów (M. Dróżdż - Korbyla, A. Ligęza, 

2003, s 123-124). 

 

3 ISTOTA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ, ŚRODOWISKOWEJ 

 

W nauczaniu przyrody nie chodzi o sam efekt - to znaczy efektowny sposób 

prezentacji i łatwość komunikacji, ale o efektywność, czyli miarę osiągania pożądanego celu - 

asymilację wiedzy w wyniku uczenia się w funkcjonujących schematach. Ważnym aspektem 

jest to, aby w edukacji ekologicznej stosować metody aktywizujące, które najskuteczniej 

oddziałują na dzieci. Aktywizacja dzieci w procesie kształcenia ekologicznego to gwarancja 
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efektów i rezultatów. W podręcznikach do szkół podstawowych powinno znajdować się wiele 

zadań z działu edukacji ekologicznej, które mają na celu pracę w grupie, tworzenie map 

pojęciowych, układanek eksperckich, tworzenie projektów edukacyjnych (M. Klisowska, 

2003, s. 121).  

W efekcie edukacji środowiskowej w klasach I-III uczeń na miarę swych możliwości 

psychofizycznych powinien: 

● być wrażliwym na piękno i na degradację środowiska przyrodniczego oraz na dobro i 

zło w relacjach międzyludzkich; 

● doceniać i rozumieć ważność środowiska przyrodniczego, które jest wartością samą w 

sobie (jak i jego znaczenie dla istnienia człowieka) jego zdrowia fizycznego i 

psychicznego; 

● podczas rozwiązywania problemów środowiskowych umieć wyrażać własne opinie, 

być otwartym i komunikatywnym w kontaktach z innymi oraz podejmować próby 

negocjacji; 

● umieć podejmować decyzje w zakresach określonych jego możliwościami oraz 

programem nauczania; 

● przejawiać inicjatywę w wytyczaniu celów własnych działań poznawczych 

(zdobywania wiedzy o środowisku); 

● znać i rozumieć środowisko społeczno - przyrodnicze w zakresie wyznaczonym 

programem nauczania; 

● uczeń powinien z własnej inicjatywy oraz opierając się na zdobytej wiedzy, wytyczać 

cele działań proekologicznych i prospołecznych oraz je realizować - w myśl zasady 

"Myśl globalnie, czyń lokalnie"; 

● rozumieć, że człowiek niszczy środowisko, ale i od człowieka zależy ochrona i 

naprawa tego co zostało zdegradowane; 

● rozumieć podstawowe przyczyny zanieczyszczenia środowiska oraz znać sposoby 

przeciwdziałania. Uczeń powinien zrozumieć, iż uczy się i poznaje otaczające go 

środowisko społeczno - przyrodnicze, nie dla stopni, tylko dla siebie; 

● na bazie doceniania ważności (wartości) otaczającego go środowiska oraz zdobytej 

wiedzy, uczeń powinien rozumieć iż skutki jego działań (podjętych lub zaniechanych) 

zależą od niego. Odpowiedzialność za środowisko winno stać się normą etyczną 

zachowań ucznia, w zakresie dostosowanym do jego możliwości psychofizycznych. 
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(L..Szczotka,.http://www.profesor.pl/publikacja,9029,Artykuly,Edukacja-ekologiczna-

w-przedszkolu-i-nauczaniu wczesnoszkolnym). 

 

4 PRZYKŁADY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PODRĘCZNIKACH 

 

Analizie został poddany pakiet podręczników i ćwiczeń do klasy pierwszej „Nowe już 

w szkole”. Składa się on z czterech części ćwiczeń i dwóch podręczników. Podręczniki te 

posiadają bardzo dużo zagadnień z tematu przyrody, ekologii. W pierwszym z nich już na 

wstępnych stronach możemy ujrzeć opowiadanie dotyczące boru świerkowego oraz leśnej 

przygody. Do każdego opowiadania dołączonych zostało kilka pytań. Poniżej przedstawiono 

pytania dotyczące boru świerkowego: 

● Jak wygląda bór świerkowy zimą? Podaj jak najwięcej wyrazów mówiących o tym, jaki 

jest bór świerkowy. 

● Dlaczego bór świerkowy pięknie wygląda o tej porze roku? Znajdź odpowiednie zdania 

w tekście. 

● Jakie zwierzęta zostawiły ślady na śniegu? 

       W podręczniku znajduje się wiele opowiadań, wierszy, które dotyczą tylko tematu 

ekologii. Dla przykładu przedstawiono wiersz Natalii Usenko - „Potwór ekologiczny”: 

Raz potwór na śmietniku żył, 

wybredny niesłychanie. 

Od wschodu słońca, aż po zmrok 

wciąż chrupał śmiecie niczym smok - 

na podwieczorek, obiad, lunch, 

kolację i śniadanie... 

Miał śliczny przód i cudny tył, 

i uszy miał futrzane. 

By wszędzie porządeczek był, 

pochłaniał śmiecie z całych sił, 

lecz tylko... sortowane! 

Zapamiętacie? 

Jak to szło?... 

Oddzielnie PLASTIK, PAPIER, SZKŁO 

OBIERKI I OGRYZKI. 

http://www.profesor.pl/publikacja,9029,Artykuly,Edukacja-ekologiczna-w-przedszkolu-i-nauczaniu-wczesnoszkolnym
http://www.profesor.pl/publikacja,9029,Artykuly,Edukacja-ekologiczna-w-przedszkolu-i-nauczaniu-wczesnoszkolnym
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By nam oczyścić pięknie świat, 

potworek wstrętne śmieci jadł 

bez łyżki i bez miski! 

Więc skoro już się znalazł ktoś, 

kto nasze brudy zjada, 

chyba zgodzicie się – no nie? - 

że warto posortować je, 

bo wymieszanych dań na stół 

PODAWAĆ NIE WYPADA! 

Pod wierszem znajduje się kilka pytań, na które odpowiadają dzieci, a zaraz na drugiej 

stronie możemy przeczytać opowiadanie na temat tego, co szkodzi Ziemi. Podręcznik jest 

przejrzysty i kolorowy, dzięki czemu zachęca do wspólnej pracy. W ćwiczeniach również 

znajduje się wiele zadań z elementami ekologii. Przykładowym działem może być 

„Poznajemy tajemnice ogrodu”, w którym możemy znaleźć wiele ćwiczeń dotyczących 

Ziemi, ptaków i roślin (M. P. Piotrowska, M. A. Szymańska, 2010, s. 4 - 75). 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Podręcznik to tylko pomoc w procesie edukacyjnym, a edukacja ekologiczna to nie 

tylko zajęcia w ławkach i wiedza opierająca się na teorii. Edukacja ekologiczna to konkretne 

działania w środowisku, to stwarzanie dzieciom sytuacji do samodzielnego odkrywania i 

twórczego działania. Należy uwrażliwiać dzieci na dobra, które płyną ze środowiska, a dążyć 

do tego możemy dzięki jak najczęstszym możliwościom obcowania ze środowiskiem. Istotą 

dla środowiska jest stymulowanie dzieci do poznawczego i praktycznego działania, w którym 

działanie dzieci skoncentrowane jest na ochronie i poprawie jakości środowiska, dlatego tak 

ważne jest kształtowanie w postawach dzieci poczucia podmiotowości działania (A. 

Kartasińska, http://www.edukacja.edux.pl/p-1292-miejsce-podrecznika-w-zintegrowanej-

edukacji.php).  Bowiem „zadaniem współczesnej edukacji, odbywającej się w formie zajęć 

szkolnych, .jak i pozaszkolnych, winno być indywidualne podejście do każdej jednostki” (G. 

Kryk, 2011, s. 252). 

 

 

 

http://www.edukacja.edux.pl/p-1292-miejsce-podrecznika-w-zintegrowanej-edukacji.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-1292-miejsce-podrecznika-w-zintegrowanej-edukacji.php
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