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DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU 

 

Karolina WIKTOR, Ewelina OWSIANKA, RP 

 

Streszczenie: Działania ekologiczne prowadzone są w polskich przedszkolach na szeroką 

skalę w oparciu o specjalne programy ekologiczne lub w mniejszym stopniu, bazując na 

treściach wynikających z ogólnego zapisu nowej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Poddane analizie zostały dwa programy realizowane w dwóch różnych 

przedszkolach. Jeden z nich to ,, Przedszkolak Młodym Ekologiem'' a drugi to ,, Kubusiowi 

Przyjaciele Natury''.  Z analizy powyższych programów prowadzonych podczas badań 

pedagogicznych wynika, że w obu przedszkolach wprowadzane są treści ekologiczne poprzez 

zorganizowanie kącika przyrody, kącika segregacji śmieci, wykonanie z dziećmi plakatów, na 

których znalazły się np. ptaki przylatujące na wiosnę, zwierzęta budzące sie ze snu 

zimowego, patrole ekologiczne po najbliższej okolicy czy wycieczki. Programy ekologiczne 

te cieszą się dużą popularnością w gronie nauczycieli, ale szczególnie wśród rodziców i 

dzieci. 

Słowa kluczowe: ekologia, akcja, działania, przedszkole 

 

Abstract: Environmental activities are conducted in Polish kindergartens on a large scale. 

Ecology in kindergarten on the environmental programs and to a lesser extent, based on the 

content under the general recording of a new core curriculum for kindergartens education. 

Analyzed are two programs implemented in two other kindergartens. The name the first one is 

"Przedszkolak Młodym Ekologiem" ("Preschooler Young Environmentalist'') and the second 

is "Kubusiowi Przyjaciele Natury" ("Kubusiowi Friends of Nature'').The analysis of these 

programs, which are programs that have been conducted in educational research shows that: 

Both the first and second kindergarten were introduced environmental issues. Organized 

corner of nature, waste segregation, done with children posters on which were painted: birds 

arriving in Spring, animals waking up from winter hibernation , local environmental patrols 

and trips. These programs are very popular among teachers but especially among parents and 

children. 
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WSTEP 

 

Studiując w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach 

specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, odbywamy praktyki w przedszkolach i 

właśnie ta praktyka oraz znajomość przedszkoli, ich form i metod pracy znacznie pomogły 

nam w opracowaniu tematu: działania ekologiczne w przedszkolu.  

 

1 EKOLOGIA W PRZEDSZKOLU 

 

,,Ekologia – to słowo, które pochodzi od <gr. oikos =dom, środowisko + logos= 

nauka>, to dziedzina biologii badająca wzajemne stosunki miedzy organizmami 

a otaczającym je środowiskiem […], początek swój biorąca w latach trzydziestych XX 

wieku, pod jego koniec znacznie rozszerzyła zakres swojego działania1. 

Kolejna definicja to: „Ekologia […] dziedzina biologii badająca współzależności i 

związki między pojedynczymi organizmami lub zespołami organizmów oraz między 

organizmami a ich środowiskiem życia”2. 

Od najmłodszych lat należy kształtować właściwe postawy człowieka wobec 

środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje z najbliższym 

środowiskiem przyrodniczym i nawiązuje kontakt z przyrodą. Poznawanie i przeżywanie jej 

piękna zapewnia dziecku biospołeczny rozwój, dlatego powinno ono obserwować, badać  

i eksperymentować. Edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska człowieka 

powinna więc stanowić składową część działalności opiekuńczo-rozwojowo- wychowawczo-

dydaktycznej nauczyciela i rodziców dzieci najmłodszych. 

Według Grażyny Kutyłowskiej w zakres edukacji ekologicznej wchodzą wszelkiego 

rodzaju działania mające na celu między innymi: 

 uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest 

potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska; 

 wyposażenie w wiedzę dotyczącą budowy i czynności życiowych organizmów 

żywych oraz ich związków ze środowiskiem; 
                                                           

1 Kotyłowska, G., 1997. Ekologia w przedszkolu. Warszawa: DIDASKO, 1997. ISBN 83-905095-8-X 
2Hłuszyk, H., Stankiewicz, A.,1997. Słownik Szkolny Ekologia. Warszawa: Szkolne i Pedagogiczne, 1997. 
ISBN 83-02-06245-6 
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 pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi; 

 uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia; 

 kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody; 

 kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych  

i nieodnawialnych zasobów przyrody; 

 wprowadzenie czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów 

przyrody oraz utylizacji odpadów; 

 kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem; 

 rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury; 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.3 

Opracowując zagadnienie określone tematem, zastanawiałyśmy się, czy i w jakim 

zakresie w polskiej edukacji przedszkolnej są realizowane programy ekologiczne. 

Postanowiłyśmy dokonać szczegółowej analizy dwóch programów dotyczących ekologii, 

prowadzonych w dwóch różnych przedszkolach.  

W przedszkolach, które wzięłyśmy pod uwagę, są prowadzone specjalne programy 

edukacji ekologicznej. Jeden z nich zatytułowany jest „Przedszkolak młodym ekologiem”. 

Jego autorką jest nauczycielka przedszkola. Do drugiego pt.: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

przedszkole zostało zaproszone. Programy te realizowane są w bieżącym roku, a ich treści 

dobrze korespondują z zapisami najnowszej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego z dnia 27.08.2012 r.4 

       Z analizy programu „Przedszkolak młodym ekologiem” wynika, iż zawiera on krótki 

wstęp o istocie rozwijania świadomości ekologicznej wśród dzieci. Następnie są 

sformułowane założenia programu, czyli na co skierowane są konkretne działania, cele formy 

i metody pracy, treści edukacyjne, przewidywane osiągnięcia dziecka po zrealizowaniu 

programu, a także plan działań z wyróżnieniem poszczególnych miesięcy oraz dokładnych dat 

niektórych z działań np.: Święto Niezapominajki 15 Maja. Na końcu znajdują się sposoby 

ewaluacji oraz literatura przedmiotu. Jednym z działań prowadzonych podczas trwania 

programu jest pierwszy dzień wiosny. Dzieci zapoznaje się z tematyką nadejścia wiosny, 

poprzez wysłuchanie wiersza „Przyjście wiosny”, następnie przechodzi się do omówienia 

ilustracji dotyczących oznak nadchodzącej wiosny, organizuje się wycieczkę w poszukiwaniu 

                                                           

3 Kutyłowska, G., 1997. Ekologia w przedszkolu. Warszawa: DIDASKO ,  1997. ISBN 83-905095-8-X 
4 Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z dnia 27.08.2012r. 
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wiosny, by  zakończyć zajęcie wykonaniem plakatu, na którym mogą się znaleźć np.: budzące 

się z zimowego snu zwierzęta, rośliny lub powracające z ciepłego kraju ptaki.  

Innym działaniem przewidzianym w omawianym programie było zorganizowanie 

kącika przyrody w przedszkolu, w którym znajdowały się eksponaty przyrodnicze służące do 

nauki, skarby jesieni i wiosny, elementy przyrody nieożywionej i małe hodowle. Dzieci miały 

bezpośredni dostęp do lup, aby dokładnie przyglądać się np.: kiełkującej fasoli. Przez cały rok 

wyznaczani są dyżurni opiekujący się tym kącikiem. 

Metodę analizy dokumentów wzbogaciłyśmy sondażem diagnostycznym. 

Przeprowadziłyśmy wywiad z nauczycielką, z którego wynika, że program jest przeznaczony 

do realizacji we wszystkich grupach wiekowych dzieci w tym przedszkolu, tak więc 

opracowany został tylko i wyłącznie dla tej placówki przez jednego z koordynatorów 

programu. Rodzice są poinformowani o prowadzeniu wszelkich działań, a program 

znakomicie przyjął się wśród nauczycielek, wychowanków a nawet rodziców, którzy są 

zadowoleni z wyników, jakimi są między innymi: większe zainteresowanie ochroną 

środowiska przez dzieci, oszczędzanie wody, czy dbanie o ptaki zimą. Także w wystroju 

przedszkola widać realizowane treści np.: prace dzieci, które są eksponowane w salach; kącik 

przyrody czy specjalne naklejki porozwieszane w miejscach do tego przeznaczonych i tak np.: 

koło punktów sanitarnych znajduje się naklejka, by oszczędzać wodę i zakręcać kran; obok 

włącznika prądu jest obrazek przypominający, by wyłączać prąd podczas dni słonecznych, 

gdy nie potrzeba sztucznego oświetlenia. 

W drugim przedszkolu realizowany jest od 5 lat program „Kubusiowi przyjaciele 

natury” i jest on ciągle modernizowany oraz dostosowywany do potrzeb dzieci. Program jest 

inicjatywą firmy Tymbark i marki KUBUŚ. Ma na celu edukację dzieci w zakresie przyrody i 

ekologii. Dzięki akcji, dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały 

edukacyjne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Na ich podstawie realizowanych jest 

wiele działań, których celem jest dbałość o najbliższe środowisko; dlatego dzieci segregują 

śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni poświęcone przyrodzie. 

V edycja tego programu realizowana jest od października 2012 roku do czerwca 2013 

roku w przedszkolach na terenie całej Polski. Wszystkie przedszkola, które zgłaszają się do 

programu, otrzymują materiały dydaktyczne oraz upominki edukacyjne, a także certyfikat, 

potwierdzający uczestnictwo w programie. Program jest przygotowany tak, by wpisywał się 

w podstawowe edukacyjne działania przedszkoli. Nie jest wymagane gromadzenie 

specjalnych sprawozdań, ale po zakończeniu edycji programu chętni nauczyciele mogą 
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przesyłać swoje opinie oraz zdjęcia z realizacji zajęć. Natomiast realizacja trzech 

zamieszczonych w materiałach scenariuszy jest obowiązkowa, czyli: Obchody dnia Przyjaciół 

Natury, Obchody Dnia Marchewki i zaczarowana Jabłoń - Dzień Warzyw, Owoców, Soków.  

 Po dokonanej przez nas wnikliwej analizie raportów, ankiet dla rodziców  

i nauczycieli oraz prac dzieci z poprzednich lat możemy wnioskować, że program jest bogaty 

w różnorodne działania i cieszy się dużą popularnością. Działania realizowane corocznie to: 

Obchody Dnia Marchewki, których celem było przedstawienie i promowanie spożywania 

warzyw, owoców jako darów natury (na przykładzie marchewki). W tym dniu dzieci śpiewały 

piosenkę „Na marchewki urodziny”. Następnie odbyła się pogadanka na temat zdrowych 

właściwości tego warzywa, po czym młodsze dzieci kolorowały, a starszaki wyklejały 

kolorowym papierem szablony marchewkę. Po tych zajęciach każde dziecko wie, co to jest 

natka i że jadalny jest tylko korzeń marchewki. Z rysunków dzieci powstała wystawa prac. 

Oczywiście najważniejszą częścią dnia była degustacja surowych marchewek i pysznego soku 

marchewkowego KUBUŚ.  

 Kolejnym bardzo ciekawym działaniem, w którego organizowaniu miałam okazję 

uczestniczyć, było zorganizowanie dla dzieci i rodziców konkursu plastycznego ,,Razem  

z Kubusiem dbamy o przyrodę’’ połączonego z przedstawieniem ,, Eko- Królewna’’. Dzieci 

wraz z rodzicami z wielkim zapałem tworzyły plakaty, wykorzystując w nich różnorodne 

techniki plastyczne, a w przedszkolu z zaangażowaniem ćwiczyły swoje role, które miały  

w przedstawieniu.  Podczas uroczystego rozstrzygnięcia rodzinnego konkursu plastycznego 

przedszkolaki zaprezentowały zebranym gościom inscenizację, a ich prace plastyczne zostały 

wyeksponowane właśnie podczas tego przedstawienia ekologicznego. Momentem 

kulminacyjnym dla dzieci było rozstrzygniecie konkursu.  

Z rozmowy przeprowadzonej z dyrektorką przedszkola dowiedziałyśmy się,  

że program cieszy się dużą popularnością, rodzice chętnie włączają się w różne akcje, w 

konkursy i wycieczki „Patrol ekologiczny najbliższej okolicy”, oraz w pomoc w realizacji 

wszelkich przedsięwzięć ekologicznych. Rodzice i nauczyciele mają szansę wypowiedzieć się 

na temat programu poprzez wypełnienie ankiety pod koniec roku. W wystroju przedszkola i 

zorganizowaniu jego przestrzeni ekologicznej dostrzega się elementy związane z tematyką 

ekologii. Jest kącik przyrodniczy, kącik segregacji śmieci, także w jadłospisie dostrzega się 

wpływ programu ekologicznego gdy np.: podczas Dnia Wiosny dzieci piją zielony sok, jedzą 

zielone warzywa. 
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Podsumowując nasze rozważania na temat działań ekologicznych w przedszkolu, 

wnioskujemy, iż w obu przedszkolach są realizowane treści ekologiczne poprzez specjalne 

programy. Są one różne i odpowiadają możliwościom obu przedszkoli.  

W pierwszym omawianym przedszkolu realizowany program opracowany został tylko 

i wyłącznie dla tej placówki przez jednego z nauczycieli. W programie mogą brać udział 

dzieci w wieku od 3 - 6 lat tylko z tego przedszkola, program ten realizowany jest dopiero 

pierwszy rok.  

Natomiast drugie przedszkole dostało zaproszenie do udziału w programie 

ekologicznym, udział w którym mogą brać przedszkolaki z całej Polski. Program ten 

realizowany jest 5. rok, a na koniec każdego roku przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne dla 

rodziców i nauczycieli, a wynika z nich, że jest on oceniany pozytywnie. 

       Rozmawiałyśmy także z koleżankami mającymi praktyki w jeszcze innych przedszkolach 

i dowiedziałyśmy się, że w wielu z nich są realizowane treści ekologiczne.  Tak więc możemy 

stwierdzić, iż działania ekologiczne prowadzone są w przedszkolach na dosyć szeroką skalę 

np. w różnych programach ekologicznych takich jak przedstawione powyżej, ale też  

w mniejszym stopniu w oparciu o treści wynikające z ogólnego zapisu obowiązującej 

podstawy programowej dla przedszkoli. 

Współcześnie ekologia obejmuje szeroko pojęte środowisko życia człowieka oraz 

zachodzące w tym środowisku zmiany w wyniku działań człowieka5. Działania ekologiczne 

mogą być zatem promowane w różnoraki sposób, w przedszkolach poprzez ciekawe formy i 

metody pracy odpowiednie do możliwości rozwojowych dzieci.  
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