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KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE A KSZTAŁTOWANIE POSTAW DZIECI W 

MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W EDUKACJI SPOŁECZNO-

PRZYRODNICZEJ 

 

Zdzisława ZACLONA, RP 

 

Streszczenie: Nowoczesna edukacja na I szczeblu szkolnego kształcenia ma zaspokoić 

ciekawość poznawczą uczniów. Mając na uwadze maksymalizowanie szans rozwojowych, 

warto wykorzystywać w toku nauki teorię wielostronnego kształcenia, gdyż daje ona szansę 

wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Wielość dróg uczenia się, których podstawą 

jest zaangażowanie intelektualne i emocjonalne, doskonale koresponduje z procesem 

kształtowania postaw. A celem edukacji społeczno-przyrodniczej jest właśnie kształtowanie 

postaw wobec samego siebie, drugiego człowieka, społeczeństwa i środowiska 

przyrodniczego. 

Słowa kluczowe: kształcenie wielostronne, postawa, edukacja społeczno-przyrodnicza, I 

szczebel edukacji szkolnej 

 

Abstract: Progressive school education at a first stage aims at satisfying inborn students’ 

cognitive curiosity. Bearing in mind maximising students’ developmental opportunities, it 

seems essential to implement the theory of multifarious education in the process of teaching. 

A multitude of learning paths, together with intellectual as well as emotional involvement, 

perfectly corresponds with the process of shaping attitudes. Therefore, the aim of social-

environmental education is shaping students’ attitudes towards themselves, another person, 

society and the natural environment. 

Key words: multifarious education, attitude, social – environmental education, I stage of 

school education 

 

WSTĘP 

 

Współczesna edukacja poszukuje takiego kanonu kształcenia, który odpowiadałby 

wyzwaniom społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystującego potencjał tkwiący w 

człowieku. Określenia: holistyczny rozwój dziecka, twórcze myślenie, korzystanie z 

nowoczesnych technologii informacyjnych na stałe wpisane są w naukowe dyskursy o 
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edukacji. Świadomość dobrej jakości szkoły i kompetentnego nauczyciela od wczesnych lat 

edukacji dziecka nie budzą żadnych wątpliwości. Mając na uwadze główne cele szkolnego 

nauczania, warto podkreślić, że teoria wielostronnego kształcenia wpisuje się w zasadniczy 

kierunek nowoczesnych zmian. Daje szanse rozwijania wszystkich sfer osobowości ucznia, 

gdyż rozwój poznawczy i społeczny wzbogacone mogą być emocjonalnymi przeżyciami. Fakt 

ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia psychologicznych prawidłowości kształtowania 

u dzieci postaw wobec społeczeństwa i środowiska przyrodniczego, które wpisane są w efekty 

edukacji społeczno-przyrodniczej na I etapie kształcenia szkolnego. 

 

1 KSZTAŁCENIE WIELOSTRONNE W TEORII PEDAGOGICZNEJ 

 

1.1 Naukowe przesłanki idei kształcenia wielostronnego 

Mówiąc o teorii kształcenia wielostronnego w kontekście edukacji, mamy na myśli 

wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Harmonia rozwoju osobowości we wszystkich 

sferach ma swoje uzasadnienie w fizjologicznych i psychologicznych przesłankach. 

Przytaczając argumenty współczesnej neurologii, przekonujemy się, że mózg ludzki stanowi 

całość, a obie jego półkule działają w sposób wzajemnie się uzupełniający, mając przy tym 

ważne role do spełnienia i nie mogąc funkcjonować niezależnie od siebie. Zasadność tych 

argumentów ma odzwierciedlenie w psychologii, która traktuje człowieka jako całość, 

poznaje świat, jest świadoma własnego JA, posiada bogactwo uczuć i jest ściśle związana ze 

społeczeństwem oraz jego kulturą. Psycholodzy dostrzegają bezpośredni związek pomiędzy 

poznaniem a moralnością człowieka (Okoń, 1995, s. 194). Uważają, że nie da się oddzielić 

procesów poznawczych od procesów wartościowania (Bereźnicki, 2011, s. 94). Najnowsze 

osiągnięcia naukowe z zakresu fizjologii i psychologii dają konkretne wskazówki do 

teoretycznych podstaw kształcenia we współczesnej szkole na wszystkich szczeblach 

nauczania. Harmonijne oddziaływania nauczyciela i ich integracja w procesie dydaktycznym 

pozwalają ukształtować niepodzielną osobowość, rozwiniętą w sferze intelektualnej, 

uczuciowej, wolicjonalnej i społecznej, w której ważne miejsce zajmują wartości oraz 

systematyczna praca nad charakterem. 

 

1.2 Aktywność uczniów w kształceniu wielostronnym 

Kształcenie należy rozumieć jako ciąg czynności, zjawisk oraz procesów, które są 

powiązane i od siebie zależne. W efekcie kształcenia uczący przyswaja sobie określony zasób 
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wiadomości, umiejętności i nawyków, rozwija zainteresowania, a także kształtuje postawy, 

poglądy i przekonania (Żegnałek, 2005, s. 45). W tym świadomym, celowym i zaplanowanym 

procesie następuje rozwój wielu cech osobowości. Warto podkreślić, że kształcenie obejmuje 

zarówno nauczanie, jak i uczenie się. Nauczanie (jako działanie nauczyciela) ma sens przede 

wszystkim wtedy, kiedy uruchamia u ucznia uczenie się – może się to odbywać równolegle 

albo w późniejszym czasie, jednak zawsze powinno ono stanowić następstwo pożądanych 

zmian w uczniu. 

Zmiany te związane są z funkcjami poznawania siebie i otaczającego świata, 

przeżywania różnorodnych wartości oraz zmieniania rzeczywistości. Wymienione funkcje to 

podstawowe rodzaje ludzkiej działalności, które leżą u podstaw teorii kształcenia 

wielostronnego, gdyż zakładają aktywność jednostki w wymiarze intelektualnym, 

emocjonalnym i praktycznym. Każdy z trzech rodzajów aktywności może wielostronnie 

oddziaływać na nasz umysł, jeśli założymy w nim asymilację wiedzy i twórczość własną 

osoby uczącej się. Asymilacja związana jest z przyswajaniem wiadomości, a twórczość 

umożliwia rozwijanie własnych zdolności badawczych. Te dwie strony – asymilacja i 

twórczość – powinny cechować rozmaite aktywności uczniów w procesie edukacyjnym. We 

współczesnej szkole docenia się i rozwija zarówno aktywność intelektualną, emocjonalną, jak 

również praktyczną. 

W. Okoń podkreśla, że uczeniu się człowiek zawdzięcza swój rozwój, przygotowanie 

do życia, a przede wszystkim swoje człowieczeństwo (Okoń, 1987, s. 59) – odbywa się to 

poprzez jego wielostronną aktywność, której podstawę stanowią cztery drogi (sposoby) 

uczenia się. Autor ten określił je jako uczenie się poprzez: przyswajanie, odkrywanie, 

przeżywanie i działanie. Założył też, że tym poszczególnym sposobom odpowiadają 

konkretne postawy uczących się osób, tj.: receptywna, badawcza, afektywna i aktywna, które 

są ściśle związane z działaniem osób nauczających. Nauczyciel i uczniowie tworzą 

specyficzny układ wzajemnych oddziaływań, a ich czynności w procesie edukacyjnym są ze 

sobą mocno sprzężone. Dbałość nauczyciela o to, aby w procesie nauczania – uczenia się 

występowały wszystkie sposoby, a zarazem czynności poznawczo-praktyczne, ujawniające 

się w kierowaniu oraz organizowaniu sprzyjającego nauce otoczenia, jest szansą na 

wszechstronny rozwój uczniów. 
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J. Półturzycki, oceniając teorię kształcenia wielostronnego, stwierdził, że stanowi ona 

integralną całość i zapewnia najlepsze rezultaty kształcenia, gdyż przyczynia się do 

wszechstronnego rozwoju osobowości, a jednocześnie rozwija ją harmonijnie, dając 

podbudowę do samodzielnego uczenia się i samokształcenia (Półurzycki, 2002, s. 140). 

Wykorzystując w procesie nauczania – uczenia się teorię kształcenia wielostronnego, 

nauczyciel sięga po różnorodne metody i środki uczenia się. Uruchamia przez to struktury 

poznawcze i predyspozycje intelektualne uczniów, przez co cały proces edukacyjny jest 

atrakcyjny, gdyż nie nuży jednostajnością. Jednocześnie występuje też sprzężenie 

oddziaływań w sferze cech instrumentalnych i kierunkowych osobowości ucznia, a cenne jest 

to, że przenikanie się wielu aktywności odbywa się w sposób naturalny, wynikający z celowo 

zaplanowanych sytuacji edukacyjnych. 

F. Bereźnicki, odwołując się do teorii kształcenia wielostronnego, aktywności 

recepcyjnej przyporządkował podające metody nauczania, które nauczyciel wykorzystuje w 

podającym toku lekcji, aby uczniowie mogli przyswoić określony zasób wiedzy. Autor ten 

uważa, że aktywności intelektualnej odpowiadają metody problemowe, jak również 

problemowy tok zajęć, podczas których uczniowie uczą się przez odkrywanie. Aktywność 

emocjonalna charakterystyczna jest zaś dla stosowania eksponujących metod nauczania i 

eksponującego toku kształcenia, które pozwalają uruchomić przeżycia. Aktywność senso-

motoryczną można inicjować poprzez praktyczne metody nauczania i praktyczny tok zajęć 

lekcyjnych, w których bezpośrednie działania uczniów są nieodzowne (Bereznicki, 2011, s. 

99). 

W idei kształcenia wielostronnego wymaga się od nauczyciela przemyślanej struktury 

i organizacji zajęć, w której wszystkie elementy są ze sobą sprzężone i wzajemnie siebie 

warunkują, tworząc logiczną całość. Złożoność procesu nauczania – uczenia się w 

rozmaitości czynności nauczyciela oraz ucznia, wzbogacona dialogiem edukacyjnym, 

powinna zapewnić harmonijny i wielostronny rozwój jednostki. Dydaktyka dialogu 

(Śnieżyński, 1998) odpowiada cechom współczesnego kształcenia, opartego na dwóch 

podmiotach: uczniu i nauczycielu, w którym nauczyciel – osoba o odpowiednich 

kompetencjach pedagogicznych – ma rolę kierowniczą. Podstawę całej edukacji stanowi 

kontakt – porozumiewanie się w procesie dialogicznego komunikowania się (Barnes, 1988), 

ukierunkowanego na cele i treść kształcenia oraz wychowania. Rozwiązaniem sprzyjającym 

realizacji systemowego podejścia do procesu dydaktyczno-wychowawczego jest właśnie 

teoria kształcenia wielostronnego. W różnych tokach pracy dydaktycznej, nazywanych też 
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tokami kształcenia, uczeń ma możliwość aktywnego działania w czterech strategiach: 

informacyjnej (asocjacyjnej), problemowej, operacyjnej i emocjonalnej. Pierwsze trzy 

dotyczą poznawania, rozumienia i przekształcania rzeczywistości, a czwarta służy 

kształtowaniu stosunku uczniów do samego siebie i innych osób, a także społeczeństwa oraz 

świata kultury i przyrody. 

 

2 KSZTAŁTOWANIE POSTAW UCZNIÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM 

 

Każdy, kto obserwuje, a tym bardziej doświadcza bezpośredniej pracy na I szczeblu 

edukacji szkolnej jest świadomy ogromu obowiązków, zadań i szeregu różnorodnych 

czynności dydaktycznych oraz zabiegów wychowawczych, którym nauczyciele muszą 

podołać w codziennej pracy. 

Doceniając refleksję pedagogiczną i uznając, że ma ona ważną rolę w zawodzie 

nauczycielskim, warto oceniać, czy realizowane treści dydaktyczne i inspirowane nimi 

sytuacje wychowawcze stymulują dziecko oraz motywują zespół klasowy w kierunku 

założonych celów stawianych przed szkołą. Analizując polską literaturę pedagogiczną, która 

posiada niewątpliwie wartościowe opracowania dotyczące teoretycznych podstaw 

wychowania, zauważyć można, że z ogólnych założeń ideału wychowania wynikają cele 

etapowe i szczegółowe (operacyjne), które w oddziaływaniach edukacyjnych zajmują 

naczelne miejsce. Warto podkreślić, że ich realizacja jest możliwa przede wszystkim poprzez 

różnorodne formy aktywności ucznia. 

 

2.1 Psychologiczne ujęcie postawy 

Realizacja nadrzędnego celu wychowania – kształtowania pełnej, harmonijnej i 

wielostronnie rozwiniętej osobowości – choć nie jest możliwa przy udziale jedynie szkoły, to 

jednak jej funkcje: integrująca, koordynująca i inspirująca zajmują ważne miejsce w 

całokształcie oddziaływań środowiska wychowawczego. 

Wychowanie – w szerokim tego słowa znaczeniu – zmierza do rozwijania cech 

osobowości ucznia, na które składają się wartości, przekonania, normy postępowania i 

postawy. W zasadzie każda czynność podejmowana przez człowieka odzwierciedla jego 

praktyczne ustosunkowanie się do otoczenia. To ustosunkowanie się między ludźmi może 

dotyczyć np. przekazywania informacji lub wyrażania opinii – mamy wówczas do czynienia 

ze słownymi formami zachowania. Równie często jednak stosunek człowieka do kogoś lub 



 

 

29 

czegoś dotyczy działań praktycznych, np. udzielenia komuś pomocy czy akceptacji idei 

ochrony środowiska. 

Pedagogika, odwołując się do naukowych podstaw psychologii, uznaje, że 

wychowanie ma prowadzić do kształtowania postaw człowieka, rozumianych jako 

„względnie trwała struktura (lub dyspozycja do pojawiania się takiej struktury) procesów 

poznawczych, emocjonalnych i tendencji do zachowań, w której wyraża się określony 

stosunek wobec przedmiotu postawy” (Mika 1984, s. 116). Z definicji tej wynika, że zawsze 

istnieje jakiś przedmiot postawy, który może mieć charakter zbiorowy (jeśli np. dotyczy klasy 

przedmiotów). Przedmiot postawy związany jest z procesami poznawczymi ucznia, wśród 

których najważniejsze są przekonania i oceny. Stosunek do kogoś lub czegoś, który wyraża 

uczeń w postawie, ma zawsze określony kierunek (znak) i wielkość (siłę). Postawa jest 

strukturą złożoną, wielowymiarową. Rozpatrując pierwszy jej wymiar, tzn. znak postawy, 

możemy mieć do czynienia z pozytywnym, negatywnym lub neutralnym znakiem postawy. 

Ujawnia się on w postaci przeżywanych emocji, zaangażowaniu uczuciowym, ocennych 

przekonaniach albo we względnie trwałej tendencji do konkretnego zachowania. Drugim 

istotnym wymiarem postawy jest jej siła, która może pojawiać się we wszystkich trzech 

elementach jej struktury: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Wskaźnikiem siły 

postawy jest liczba pozytywnych lub negatywnych ocen danego przedmiotu postawy, ale 

również silne lub słabe stany emocjonalne. Te dwa wymienione wymiary postawy są 

najważniejsze, ale nie jedyne. W literaturze psychologicznej (np. u Mądrzyckiego, Krecha, 

Ballacheya) opisywane są również inne wymiary postaw, tj. treść przedmiotowa, zakres, 

złożoność, zawartość czy stopień powiązań (Mika, 1984, s. 121). 

Mówiąc o postawie, mamy na myśli następującą sytuację: przedmiot pojawia się w 

otoczeniu ucznia i powoduje ujawnienie się jego postawy. Uczeń uświadamia sobie, co wie o 

przedmiocie, jakie ma wobec niego przekonania i spostrzega go w określony sposób, 

przeżywa emocje oraz ujawnia tendencję do konkretnego zachowania w stosunku do 

przedmiotu postawy. 

Wiele postaw człowieka uaktywnia się dopiero wtedy, gdy pojawia się ich przedmiot, 

ale nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że w okresach, kiedy uczeń nie 

dostrzega przedmiotu postawy, wobec wielu przedmiotów postawy te istnieją w postaci 

zakodowanej w strukturach mózgu w formie utajonej. 
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2.2 Kształtowanie i zmiana postaw u dzieci młodszych 

Biorąc pod uwagę wiek dzieci 7-9 lat, w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel przede 

wszystkim kształtuje postawy uczniów, a rzadziej je zmienia. W. Szewczuk uważa, że istnieją 

trzy zasadnicze mechanizmy powstawania, a następnie przekształcania postaw. Do 

psychologicznych mechanizmów zaliczył on: 

 mechanizm internalizacji lub introjekcji – występuje, gdy postawa jest kształtowana, a 

przyswajanie treści odbywa się przede wszystkim ze względu na ich atrakcyjność dla 

ucznia (niezależnie skąd pochodzą i w jaki sposób są przekazywane); 

mechanizm przymusu – dziecko przyjmuje określoną postawę, ponieważ chce 

otrzymać nagrodę lub uniknąć kary; 

 mechanizm identyfikacji – zachodzi w tych przypadkach, kiedy uczeń przyjmuje 

konkretną postawę, gdyż chce upodobnić się do atrakcyjnej według niego postaci (jest 

on szczególnie ważny w wieku młodzieńczym, kiedy uczniowie poszukują wzorów 

osobowych) (Szewczuk, 1985, s. 216). 

Dla nauczyciela szkolnej edukacji początkowej istotna jest świadomość, kiedy ma on 

do czynienia z kształtowaniem, a kiedy musi dokonywać zmiany postaw u dziecka. O 

kształtowaniu postaw mówimy wtedy, kiedy wcześniej brak było jakichkolwiek postaw 

wobec przedmiotu – sytuacje takie często występują we wczesnym okresie socjalizacji, 

dlatego nauczyciele w celach edukacyjnych zakładają tworzenie u uczniów postaw o 

określonym znaku i sile wobec konkretnych przedmiotów. Są jednak przypadki, kiedy w 

wieku wczesnoszkolnym nauczyciel musi dokonywać zmiany postaw u ucznia. Proces ten 

polega na zmianach znaku lub siły postawy. Znak można zmieniać w różny sposób, np. znak 

ujemny na znak neutralny lub dodatni, podobnie zresztą jak siłę, np. silną postawę negatywną 

na słabą negatywną lub słabą postawę pozytywną na silną postawę pozytywną. 

Zarówno w teoretycznych rozważaniach, jak i praktycznych działaniach nad zmianą 

postaw u dzieci młodszych ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, o jaką zmianę nam chodzi, 

czy ma ona obejmować znak czy siłę postawy. Nauczyciel edukacji początkowej powinien 

uświadomić sobie psychologiczną prawidłowość, że zmiana znaku postawy jest znacznie 

trudniejsza i zazwyczaj musi być rozłożona w dłuższym czasie niż zmiana jej siły. Podkreślić 

należy, że postawy ukształtowane w dzieciństwie i we wczesnym wieku szkolnym są bardzo 

mocne. Niektórzy psychologowie uważają nawet, że nie można ich zmienić lub że jest to 

niezmiernie trudne (Mika, 1984, s. 162). Wynika z tego, że nauczyciele nauczania 

początkowego mają ogromne możliwości, oczywiście we współpracy z rodziną, aby 
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kształtować pozytywne postawy uczniów wobec społeczeństwa, świata kultury i przyrody, 

wykorzystując świadomie takie mechanizmy, które odpowiadają wiekowi rozwojowemu 

dzieci. 

 

2.3 Kształcenie wielostronne a kształtowanie postaw u dzieci młodszych w edukacji 

społeczno-przyrodniczej 

Synteza czterech różnych dróg uczenia się, które wynikają z założeń koncepcji 

kształcenia wielostronnego stwarza uczniowi możliwość przyswajania wiedzy opisującej 

rzeczywistość, wyjaśniania prawidłowości zjawisk w ujęciu przyczynowo-skutkowym i 

nabywania umiejętności praktycznych poprzez obserwację zjawisk, interpretowanie, 

planowanie i wykonywanie zadań oraz posługiwanie się rozmaitymi narzędziami. Oprócz 

tego poprzez emocjonalne zaangażowanie i przeżycia uczniowie mogą oceniać w odniesieniu 

do akceptowanej hierarchii wartości znaczenie własnej i cudzej pracy, dzieł kultury, 

społeczeństwa oraz przyrody. 

B. Niemierko pisze, że w tych założeniach realizowane są światopoglądowe i 

praktyczne cele uczenia się. Autor ten, budując taksonomię celów kształcenia dziedziny 

światopoglądowej, mało jeszcze w Polsce znanej, odnosi się do poszczególnych kategorii 

osiągnięć uczniów i pisze o przekazaniu prawdziwości wiedzy oraz jej wartości, o 

nastawieniu na zastosowanie wiedzy i o działaniu zharmonizowanym z osobowością ucznia, 

w wyniku którego powstaje system zastosowań wiedzy. W taksonomii celów kształcenia 

dziedziny praktycznej B. Niemierko wyróżnił: naśladowanie działania, odtwarzanie działania, 

a także sprawność działania w warunkach stałych i zmiennych (Niemierko, 2007, s. 102-106). 

Uogólniając, można powiedzieć, że kształcenie wielostronne odpowiada trendom dydaktyki 

współczesnej. W procesie dydaktyczno-wychowawczym zasadne jest wykorzystywać 

równoległe drogi uczenia się. Warto także pamiętać, aby zadania stawiane przed uczniem 

wynikały z jego potrzeb rozwojowych, ale także ściśle korespondowały z celami 

edukacyjnymi szkoły. Motywacja wewnętrzna ucznia, która wywołuje zainteresowanie i 

zaciekawienie treścią zajęć oraz konkretne i jasne wymagania, które wynikają z 

obowiązującego programu nauczania są głównymi czynnikami wpływającymi na efekty 

kształcenia oraz wychowania. 

Prowadzenie dziecka w uczeniu się poprzez cztery drogi jest wartościowe, gdyż 

uruchamia jego różnorodną aktywność, która jest niezaprzeczalnie podstawowym warunkiem 

nie tylko uczenia się, ale również rozwoju. W aktywnej postawie uczeń poszukuje, działa i 
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przeżywa, rozbudza w sobie ciekawość poznawczą, rozwija myślenie – w tym także myślenie 

twórcze, zdobywa wiedzę o świecie, ucząc się wyjaśniania i rozumienia zjawisk, a 

jednocześnie uwrażliwia się na ludzi, kulturę oraz środowisko, które go otacza. 

Kształcenie wielostronne ma jeszcze jeden cenny wymiar – odnosi się bezpośrednio 

do komponentów postawy. Elementy: poznawczy i emocjonalny, jako składowe postawy w 

wielostronnej teorii kształcenia, w sposób naturalny przenikają się oraz łączą, dając 

możliwość do budowania tendencji do zachowania się ucznia lub mogą wyrażać się też 

konkretną postawą w sytuacji pojawiania się jej przedmiotu. Oddziaływania nauczyciela, 

które będą miały na celu kształtowanie lub zmianę postaw u uczniów, powinny przebiegać w 

kilku wymiarach. Pierwszy związany będzie ze sferą poznawczą i będzie sprowadzał się do 

przekazywania uczniom rzetelnej wiedzy o przedmiocie postawy. Drugi wymiar – 

emocjonalny – będzie obejmował takie działania, które będą wywoływały u dzieci emocje lub 

uczucie związane z przedmiotem postawy. Wymiar trzeci – behawioralny – zmierza zaś do 

uruchomienia określonych zachowań. 

Kształtowanie i zmianę postaw najskuteczniej można wywołać, wykorzystując trzy 

elementy postawy, dlatego też strategia wielostronnego uczenia się i kształcenia temu sprzyja, 

gdyż w założeniach zwraca się uwagę na ważność przeżyć ucznia i jego uwrażliwienie dla 

procesów poznawczych. W. Zaczyński uważa, że teorię tę należy traktować jako paradygmat 

współczesnej dydaktyki, rozumianej jako teoria nauczania – uczenia się (Zaczyński, 1990, s. 17). 

Warto jeszcze dodać, że niektóre cechy osobowości nauczyciela, szczególnie takie jak 

wiarygodność, kompetencje, umiejętność przekazu i życzliwość wobec uczniów, w stopniu 

znaczącym decydują też o skuteczności jego oddziaływań ukierunkowanych na kształtowanie 

ich postaw. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest przygotowany do realizacji 

zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowej na I szczeblu 

szkoły. W zakresie kształcenia nauczania początkowego wchodzą również treści edukacji 

społeczno-przyrodniczej. Jej głównym celem, oprócz wspomagania rozwoju intelektualnego, 

jest też takie wychowanie, które wykorzystując naturalną w tym wieku aktywność dzieci, 

prowadzi do kształtowania umiejętności i postaw. Wśród postaw ważne miejsce zajmuje 

przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą. Dziecko, 

poszerzając krąg zagadnień zgodnie z zasadami stopniowania trudności i uczenia się od 

otoczenia bliskiego do dalszego, od problematyki znanej do nieznanej, ma poznawać 

tematykę społeczną i przyrodniczą. Jest to kontynuacja rozpoczętego już w przedszkolu 

procesu wychowania z wykorzystaniem otoczenia społeczno-przyrodniczego i świadomością 
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działań przygotowujących do poznania i ochrony naturalnego środowiska (Bernátová, 2012). 

Mądry nauczyciel dzieci młodszych, rozbudzając ich ciekawość i inspirując intelektualną 

aktywność, zmierza do poznawania otaczającej rzeczywistości, dostarczając wrażeń o dużym 

napięciu emocjonalnym. Dziecięca wrażliwość jest motywem zaciekawienia, a umiejętne 

wykorzystywanie walorów przyrody może dać uczniom dużo satysfakcji. Przyroda i 

najbliższe otoczenie jest dla dzieci źródłem ich przeżyć oraz wiedzy – tym wartościowszym, 

że znanym od wczesnego dzieciństwa. W sposób naturalny doznania emocjonalne, elementy 

poznawania, myślenia i działania dzieci są ze sobą ściśle zespolone. Fakt ten potwierdza 

zasadność koncepcji kształcenia wielostronnego w edukacji dzieci z klas I-III szkoły 

podstawowej. Korzystając z poznawczych, zdrowotnych i wychowawczych walorów 

przyrody w realizacji treści programowych z edukacji społeczno-przyrodniczej, nauczyciel 

może tworzyć atmosferę pobudzającą do zdobywania nowej wiedzy i poszukiwań, obserwacji 

oraz eksperymentowania, zadawania pytań, szukania wyjaśnień, zależności i związków 

między zjawiskami występującymi w przyrodzie. Bezpośrednie kontakty uczniów z 

otoczeniem społeczno-przyrodniczym wypływają na kształtowanie się u nich właściwego 

stosunku do środowiska i rozumienia związku człowieka z przyrodą. Stosunek dzieci do 

kogoś lub czegoś, ujawniający się w ich zachowaniu lub tendencji do zachowania, to przecież 

ważny element ich osobowości, określany przez psychologów postawą. 

Zgodnie ze współczesną koncepcją psychologii poznawczej wiedza o świecie i o sobie 

samym traktowana jest jako jeden z podstawowych składników osobowości człowieka 

(Pilecka, Rudkowska, Wrona, 1998, s. 297). Natura świata jest strukturą wielowymiarową, 

złożoną i dynamiczną. W jej holistycznym istnieniu dostrzegane są związki przyczynowo-

skutkowe i logiczne, obserwowane w czasie oraz przestrzeni, mające aspekt ilościowy i 

jakościowy. 

Otaczająca przyroda jest stymulatorem do poszukiwań i zdobywania wiedzy, co w 

efekcie daje naturalne następstwo, jakim jest wzrost możliwości intelektualnych uczniów. 

Treści związane z najbliższym środowiskiem społeczno-przyrodniczym żywo interesują 

dzieci, a przez to są łatwiej i szybciej przyswajane. 

I. Zioło pisze, że w obrębie treści edukacji społeczno-przyrodniczej występują ogólne 

struktury pojęciowe dotyczące środowiska społecznego, tj. dom rodzinny, środowisko 

lokalne, kraj i te odnoszące się do środowiska przyrodniczego, w którym autorka wyróżniła 

następujące pojęcia: krajobraz, klimat oraz świat organizmów żywych (Zioło, 2002, s. 183). 

Pojęcia te wzbogacają wiedzę dzieci – jeśli kształtowane poprzez różne drogi uczenia się, 
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działanie i aktywność prowadzą do plastyczności psychiki, a wzmocnione poprzez przeżycia, 

które stanowią swoistość dziecięcego umysłu, wpływają na poziom percepcji rzeczywistości, 

uwidoczniony w wiedzy, przekonaniach i konkretnych zachowaniach, czyli postawach. 

Wielostronne kształcenie w edukacji przyrodniczej zajmuje ważne miejsce, gdyż 

oprócz sytuacji intencjonalnie tworzonych przez nauczyciela, które dają możliwość recepcji i 

przyswajania, jest w nim wiele możliwości do poszukiwań wśród rozmaitych dróg uczenia 

się, odkrywania, rozwiązywania problemów, badania, eksplorowania i stawiania pytań, które 

wpływają na kreatywność oraz twórczą aktywność uczniów. 

Edukacja przyrodnicza daje ogromne możliwości na stosowanie różnorodnych form 

organizacyjnych zajęć, których dobór warunkują zmiany w otaczającej przyrodzie i życie 

miejscowości, w jakiej znajduje się szkoła. Nauczyciel nauczania początkowego, realizując 

zajęcia terenowe, może organizować spacery, wycieczki dłuższe i krótkotrwałe czy 

zaplanować udział uczniów w rozmaitych akcjach, uroczystościach i pracach np. Ligii 

Ochrony Przyrody, które służą społeczeństwu lokalnemu i ochronie środowiska. Uczniowie 

mogą też brać udział w pracach użytecznych na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia. 

Ciekawą formą są również prace w ogródku szkolnym oraz wszelkie hodowle, które można 

prowadzić w szkole i domu. W klasie szkolnej może także powstać kącik przyrody, nad 

którym opiekę sprawują uczniowie, wspólnie z nauczycielem zbierający do niego okazy. 

Oprócz zajęć, które odbywają się poza budynkiem szkoły wiele lekcji prowadzonych jest w 

sali lekcyjnej. Ich atrakcyjność też może być dla uczniów inspirująca, jeśli nauczyciel 

uwzględni różnorodne strategie nauczania i wykorzysta odpowiednie dla nich metody 

aktywizujące. Prowadzenie zajęć z zastosowaniem kilku grup metod: poznawczych, 

problemowych, waloryzujących i operatywnych pozwala angażować uczniów w rozmaite 

działania uruchamiające aktywność intelektualną, emocjonalną i praktyczną. 

Dodatkowe uatrakcyjnienie zajęć stanowią pomoce dydaktyczne, które są 

odpowiednie do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zaleca się 

stosowanie środków manipulacyjnych, takich jak naturalne okazy, narzędzia, naczynia, 

przybory, przyrządy czy modele. Wartościowe są także środki wizualne: obrazy, tablice, 

fotografie, przeźrocza, foligramy, mapy, widokówki czy prezentacje multimedialne. Dla 

dzieci młodszych korzystne są też środki audiowizualne, czyli filmy i edukacyjne programy 

telewizyjne. Wyobraźnię najmłodszych rozwijają również środki audytywne (słuchowe), np. 

audycje radiowe, taśmy i płyty z nagraniami. Chociaż podręczniki w pakiecie edukacyjnym 

dla klas I-III szkoły podstawowej są bogato ilustrowane, to jednak nauczyciel powinien 
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zachęcać, aby dodatkowych informacji rozbudzających dociekliwość poznawczą uczniów 

szukać także w czasopismach dla dzieci, encyklopediach, przewodnikach turystycznych i 

słownikach. Ważne jest również, aby sięgać do edukacyjnych programów komputerowych, 

które zawierają treści społeczno-przyrodnicze przeznaczone dla dzieci (Budnik, 2010, s. 100-

103). 

W literaturze metodycznej podkreśla się, że środki dydaktyczne pełnią funkcje: 

poznawczą, kształcąca, motywującą, kontrolną oraz wychowawczą, przez co ułatwiają 

zdobywanie wiedzy i wyrabiają określone postawy wobec społeczeństwa oraz przyrody. 

Spojrzenie na edukację społeczno-przyrodniczą – ważny element kształcenia 

zintegrowanego w polskim systemie I etapu szkoły podstawowej – w kontekście nowych 

tendencji dydaktycznych utwierdza w przekonaniu, że świadome odwoływanie się 

nauczyciela do idei kształcenia wielostronnego jest niezwykle wartościowe z punktu widzenia 

uczenia się dziecka. 

Różnorodność treści społeczno-przyrodniczych pozwala nauczycielowi korzystać z 

czterech dróg uczenia się, a co za tym idzie – z bogactwa metod i form organizacji zajęć 

bezpośrednio związanych z konkretną strategią kształcenia. Jest to rozwiązanie niezwykle 

korzystne dla uczniów, ponieważ poprzez procesy poznawcze, wzmocnione emocjonalnymi 

przeżyciami w wielokierunkowej aktywności, kształtują się u nich lub zmieniają postawy 

wobec społeczeństwa i środowiska. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Rozważania na temat przydatności idei wielostronnego kształcenia dla procesu 

nauczania – uczenia się w edukacji społeczno-przyrodniczej w klasach początkowych można 

ująć w ostateczną konkluzję (przytoczoną za W. Zaczyńskim): teoria ta powinna być 

niepodważalnym paradygmatem współczesnej edukacji. Jej zasadność wzmacnia argument, 

że doskonale koreluje ona z prawidłowościami psychologicznymi ujętymi w proces 

kształtowania postaw. Mając na uwadze założenia edukacji społeczno-przyrodniczej w 

polskim systemie kształcenia zintegrowanego i wynikające z nich cele do realizacji, należy 

podkreślić, że aktywność intelektualna, praktyczna oraz emocjonalna jest podstawą do 

kształtowania lub zmiany postaw wobec świata przyrody, samego siebie i społeczeństwa u 

dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
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