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Streszczenie: W niniejszym artykule podjęto zagadnienie dotyczące form wykorzystywanych 

przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, w celu kształtowania postaw 

proekologicznych dzieci. Punktem wyjściowym w pracy, było przybliżenie celów, jakie 

powinny zostać osiągnięte w procesie kształtowania postaw proekologicznych u dzieci w 

wieku przedszkolnym. Następnie opisano formy organizacyjne zajęć przedszkolnych, które 

pomagają zaznajamiać dziecko z elementami otaczającego środowiska, pozwalają na 

bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą, uczą współżycia z nią i wzbudzają poczucie 

odpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne. 

Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna; postawa proekologiczna; kształtowanie postaw 

proekologicznych; formy organizacji zajęć edukacji ekologicznej 

 

Abstract: The following article concerns forms used by kindergarten teachers in order to 

shape eco-friendly attitudes of children. The starting point of the article was to indicatethe 

aims which should be reached in the process of shaping eco-friendly attitudes. Subsequently, 

the articles describes forms of class organization which help to acquaint the children with 

elements of the surrounding environment, allow a direct contact of children with nature, teach 

coexistence with it and raise a sense of responsibility for the surrounding world.  

Key words: environmental education, eco-friendly attitude, shaping eco-friendly attitude, 

forms of organization of classes in environmental education 

 

Ostatnimi czasy, tematyka ekologii stała się bardzo modna w różnych dziedzinach 

ludzkiego życia. Zainteresowanie ekologią wynika z nieustannie pogarszającym się stanem 

środowiska naturalnego na świecie, ocieplaniem klimatu naszej planety, czy też szybkim 

rozwojem cywilizacji. W związku z powyższym, w nowej podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, w ramach edukacji przyrodniczej uwzględniono pewne cele 

z zakresu ekologii. Dzięki temu, postawy proekologiczne kształtowane są nie tylko u osób 
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dorosłych i młodzieży, ale również dzieci w najmłodszych latach życia uczula się na 

szanowanie przyrody i dbanie o środowisko naturalne w jego otoczeniu. 

Proces nauczania i wychowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

ukierunkowany jest na wyposażenie jednostki w wiadomości, umiejętności i ukształtowanie 

postaw, które pozwolą na współistnienie ze środowiskiem naturalnym oraz podejmowanie 

w nim efektywnych działań dla dobra środowiska. Kształtowanie postaw ekologicznych 

polega na: uświadamianiu uczniom globalnego charakteru środowiska, wspieraniu 

w zdobywaniu wiedzy na temat środowiska i jego zagrożeń, wskazywaniu wartości 

związanych ze środowiskiem oraz motywowaniu do kierowania się nimi w codziennym 

życiu, rozwijaniu umiejętności do określania i aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu 

ekologicznych problemów1. 

Kształtowanie postaw ekologicznych wiąże się z rozwijaniem u dzieci myślenia 

ekologicznego. W związku z tym, w nauczaniu i wychowaniu należy skoncentrować się na 

tych zagadnieniach przyrodniczych, które są najbliższe doświadczeniom dziecka. Należy 

zatem umożliwiać dziecku działanie i poznawanie przyrodniczo wartościowych miejsc, 

znajdujących sie w jego otoczeniu2. 

Podczas realizacji treści ekologicznych, ważne jest, aby tworzyły one spójną, 

ustrukturyzowaną wiedzę w umyśle dziecka. Treści te powinny zatem spełniać pewne 

warunki. Należą do nich: warunek nowości, a więc sięganie do treści nowych, nieznanych 

dzieciom do tej pory, warunek naukowości, czyli sięganie do treści nieco bardziej odległych 

od doświadczeń dzieci, warunek problemowości, a więc wybieranie treści, które rozwijać 

będą myślenie przyczynowo-skutkowe, umiejętności dostrzegania powiązań i zależności, 

logiki rozumowania czy zdolności interpretacji oraz warunek eksploracyjności, który dotyczy 

umożliwienia dzieciom samodzielnego badania, kreowania i weryfikowania hipotez3. 

W celu kształtowania postaw proekologicznych dzieci i umożliwiania im jak 

najczęstszych okazji do poznawania i współżycia z otaczającą przyrodą, nauczyciele 

wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego starają się wybierać jak 

najwięcej form organizacji zajęć, które pomogą współdziałać i dostarczać dzieciom wiedzy na 

temat otaczającego środowiska naturalnego. Poza wycieczkami, spacerami, grami 

                                                           

1 I. Paśko, Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej, „Nowa Szkoła” 2009, nr 4, s.30-31. 
2 I. Kopaczyńska, Rozwijanie wrażliwości przyrodniczej, „Życie Szkoły” 2010, nr 5, s. 18. 
3 Tamże, s. 19-20. 
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i zabawami, czy też projektami przyrodniczo-ekologicznymi, ważny jest wystrój sal 

dydaktycznych i korytarzy placówek wychowania i kształcenia. 

Dominującą formą działalności dziecka przedszkolnego jest zabawa, a więc czynność 

swobodna, podejmowana przez dziecko spontanicznie i dobrowolnie. Dzięki niej dziecko 

zapoznaje się z otaczającym światem, nabywa różnorodnych umiejętności. Obok zabawy 

istnieją gry z regułami, które polegają na wykonywaniu pewnych działań zakończonych 

określonymi wynikami. Gry z regułami są zwykle nastawione na rozwijanie zdolności 

poznawczych i sprawności umysłowych dziecka4.  

Dzieci w wieku przedszkolnym okazują duże zainteresowanie pracami plastyczno-

technicznymi. W związku z tym, nauczyciele wychowania przedszkolnego muszą wykazać 

się kreatywnymi pomysłami na tego typu prace, które będą mogli wytworzyć razem 

z maluchami. Działalność plastyczno-techniczna ma ogromne znaczenie dla całego rozwoju 

dziecka, ponieważ dzięki temu rozwija swoją kreatywność i motorykę małą, a przy tym może 

również uczyć się sposobów wykorzystania takich surowców wtórnych jak papier, szkło, 

plastik itd. Elżbieta Gołoś zaproponowała wiele cennych pomysłów na wykorzystanie zużytej 

makulatury. Dzieci mogą wykorzystać stare gazety do tworzenia kolarzu, nierealnych 

obrazów, serwety, puzzle, gry planszowe, wyklejanki, rzeźby, gazetowe kulki, pierwsze 

origami, czy też dzieła z papierowej wikliny. Oprócz wyżej wymienionych pomysłów na 

zajęcia plastyczno-techniczne, gazety mogą zostać wykorzystane w zabawach na 

spostrzegawczość dzieci5. 

Za formę, która pozwala dzieciom na codzienne obserwacje, poznanie i utrwalanie 

pewnej wiedzy przyrodniczej uważa się przedszkolne kąciki przyrody. Jest to specyficzne 

laboratorium, które pełni ważną rolę w gromadzeniu wiadomości o zwierzętach i roślinach. 

Ponadto, kąciki przyrody zachęcają do obserwacji przyrody i zachodzących w niej zmian 

w poszczególnych miesiącach roku6. Każda pora roku stanowi dobrą okazję do stworzenia 

takiego kącika w sali przedszkolnej. Przemiany zachodzące w przyrodzie są źródłem sytuacji, 

powodujących zainteresowanie, podniecenie, zdziwienie, i zaciekawienie wśród dzieci7. Ich 

dodatkowym atutem jest to, że nie ma potrzeby, by zmieniać taki kącik zbyt często, co 

                                                           

4 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2009, s. 68-69.  

5 E. Gołoś, Co piszczy w makulaturze?, „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 7, s. 16-19.  
6 I. Dobosz, Izdebska M., Szumiał las, śpiewał las…, Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 9, s. 29. 
7 J. Widz, Wiosenny kącik przyrody, „Wychowanie w Przedszkolu” 2007, nr 4, s. 34. 
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pozwala na utrwalenie pewnych wiadomości zdobytych w toku zajęć w przedszkolu lub 

w trakcie wycieczek i spacerów.  

Niezwykle atrakcyjną i ważną pod względem dydaktycznym formą zapoznającą 

dziecko ze środowiskiem przyrodniczym jest wycieczka. Kazimierz Denek wycieczkę 

definiuje jako celowe i zorganizowane wyjście z codziennego otoczenia. Wycieczki są bardzo 

ważne w edukacji przyrodniczej, ponieważ pozwalają poznać otoczenie i środowisko 

przyrodnicze, poszerzają wiedzę przyrodniczą, rozwijają zdolności obserwacyjne 

wychowanków, pomagają w kształtowaniu postaw proekologicznych, estetycznych, 

moralnych i patriotycznych dzieci,  dają okazję do przekazywania przedszkolakom zasad 

ochrony środowiska i korzystania z jego dóbr8.  

Wachlarz miejsc, do których można zorganizować wycieczkę jest bardzo szeroki. 

Najbardziej popularnymi są parki miejskie oraz okoliczne lasy. W tych wypadkach warto 

zaprosić leśniczego, który opowie dzieciom o lesie i odpowie na nurtujące dzieci pytania, 

związane ze zwierzętami i roślinami zamieszkującymi tereny lasu oraz przybliży zagadnienie 

zagrożeń środowiska leśnego i przedstawi formy jego ochrony. Przed wycieczką, nauczyciel 

powinien jednak zadbać o to, aby miejsce, do którego zabiera wychowanków było dla nich 

ciekawe i bezpieczne. W związku z tym, poza zwykłym obserwowaniem okazów roślin 

i zwierząt, należy sprawdzić, czy można zapewnić dzieciom dodatkowe atrakcje 

np. zwiedzanie sal wystawowych związanych z hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu, sal 

wyposażonych w eksponaty zwierząt, plansze przedstawiające sylwetki roślin i zwierząt oraz 

tropy zwierząt. Oglądanie tego typu materiałów można potraktować jako dodatkowe źródło 

informacji i materiał weryfikacyjny hipotezy postawione przed wycieczką do lasu. Plansze, 

eksponaty i mapy z pewnością pozwolą na uporządkowanie wiadomości zgromadzonych 

podczas obserwacji lasu9. 

 Atrakcyjną formą poszerzenia wiedzy na temat środowiska naturalnego mogą być 

konkursy, które nie tylko są formą rozrywki, ale również metodą stymulacji poznawczej 

i społeczno-emocjonalnej każdego dziecka. Dzięki konkursom, dzieci zdobywają wiedzę na 

określone tematy, wymieniają doświadczenia między sobą i przede wszystkim rozwijają 

swoje zainteresowania10. Do głównych celów quizów i konkursów należą: zapoznanie dzieci 

                                                           

8 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2009, s. 72-73. 

9 I. Kopaczyńska, Rozwijanie wrażliwości przyrodniczej, „Życie Szkoły” 2010, nr 5, s. 20-21. 
10 I. Dobosz, Izdebska M., Szumiał las, śpiewał las…, Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 9, s. 29. 
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z wpływem zanieczyszczonej wody na życie zwierząt i ludzi, wzbudzanie aktywności 

badawczej, dostrzeganie zależności między człowiekiem a środowiskiem, kształtowanie 

postaw zdrowej rywalizacji i szacunku do rywali11.  Konkursy przyrodnicze mogą przybierać 

różne formy np. turniej wiedzy na konkretny temat lub obejmujący ogólną wiedzę o ochronie 

przyrody, konkursy plastyczne i plastyczno-techniczne. Organizując konkursy wewnątrz 

placówki przedszkolnej, jak i konkursy międzyprzedszkolne warto nawiązywać współpracę 

z instytucjami, które zajmują się ochroną środowiska oraz dofinansowaniami tego typu 

przedsięwzięć. Pozwoli to pozyskać fundusze na nagrody dla dzieci, które z pewnością 

uatrakcyjnią konkurs i zmobilizują dzieci do podjęcia trudu wzięcia udziału w konkursie12. 

Ciekawą formą działalności dziecka w przedszkolu, która może przybliżać świat 

przyrodniczy jest również inscenizacja. Przykładem inscenizacji o tematyce przyrodniczej 

może być „Sąd nad ropuchą- niszczyć czy chronić tego płaza”. Wówczas dzieci, wcielając się 

w role sędziego, prokuratora, obrońcę, oskarżonego i świadków, starają się znaleźć 

odpowiedzi na wiele pytań związanych z gatunkiem żaby13.  

Pozostając przy formach teatralnych, bardzo często wykorzystuje się przedstawienia 

ekologiczne, które przedstawiają dzieciom złe i dobre zachowania względem środowiska. 

Zarówno przedstawienia, które dzieci oglądają z perspektywy widzów, jak i przedstawienia, 

w których dzieci są aktorami mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw 

proekologicznych przedszkolaków. Te drugie dodatkowo rozwijają zdolności teatralne, uczą 

pokonywania stresu i radzenia sobie z tremą oraz ćwiczą pamięć małych aktorów. 

Przedstawienia te warto wystawiać dla innych grup w przedszkolu, dla rodziców oraz na 

wyjściach do szkół, innych przedszkoli, domów kultury czy konkursów teatralnych. Ta forma 

daje nie tylko wielką radość dzieciom i nauczycielowi, ale jest również dobrym pretekstem do 

nawiązania współpracy z rodzicami poprzez zaangażowanie ich w uszycie strojów dla 

aktorów i przygotowania scenografii14. 

Mniej popularną obecnie formą są również kluby i koła miłośników przyrody. Dzięki 

wspólnej zabawie dla wszystkich grup przedszkolnych, dzieci integrują się ze sobą, a ponadto 

wzbudza się w nich zainteresowanie i troskę o przyrodę15. W szczególny zaś sposób, kluby 

                                                           

11 E. Fudała- Łabuś, Nizioł K., Witko B., Przyroda wokół nas, „Wychowanie w Przedszkolu” 2008, nr 4, s. 50. 
12 I. Dobosz, Izdebska M., Szumiał las, śpiewał las…, Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 9, s. 29. 
13 T. Parczewska, Edukacja ekologiczna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,      

Lublin 2009, s. 78-80. 
14 I. Dobosz, Izdebska M., Szumiał las, śpiewał las…, Wychowanie w przedszkolu” 2009, nr 9, s. 29. 
15 L. Cichaczewska, Zielony dzień- zielone listy, „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 5, s. 37. 
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i koła miłośników przyrody działające w przedszkolach, świętują dni poświęcone ochronie 

naturalnego środowiska, takie jak Dzień Ziemi oraz wspierają różnego typu akcje 

np. Ekologiczny paszport, Święto Środowiska, czy zbiórki baterii, makulatury i innych 

surowców wtórnych.  

Akcja Ekologiczny paszport ma na celu wpieranie ekologicznej świadomości 

przedszkolaków. Ma on charakter wewnętrznego i zewnętrznego ruchu dziecka na rzecz 

środowiska. Jednym z jej głównych założeń jest kształtowanie proekologicznych postaw 

poprzez najdrobniejsze przeżycia, rozmowy i refleksję. Działania te mają prowadzić do 

wzbudzenia u dziecka poczucia silnej, „przyjacielskiej” więzi między nim a przyrodą. 

Następnie dzieci podejmują się przestrzegania sześciu zobowiązań względem środowiska. 

Zobowiązania te muszą być zrozumiałe dla każdego dziecka i stanowić impuls do 

podejmowania rozmów i refleksji. Na podstawie owych rozmów i refleksji, dzieci przy 

pomocy dorosłych formułują i zapisują lub malują osobiste cele i zamierzenia względem 

środowiska naturalnego. Ważne, aby na  etapie formułowania zamierzeń, dzieci nie miały 

żadnych ograniczeń, ponieważ ma być to indywidualne zobowiązanie dziecka, a nauczyciel 

ma tutaj tylko wpierać przejmowanie odpowiedzialności za środowisko przez dziecko. Po 

ukończonym zadaniu, każde dziecko otrzymuje swój Paszport Ekologiczny, dzięki któremu 

odczuwają przynależność do grupy miłośników przyrody. To z kolei pomaga bardziej 

mobilizować dzieci do działania na rzecz środowiska16. 

Święto Środowiska to szczególny dzień, w którym dorośli i dzieci mogą przybliżyć się 

do tematyki przyrodniczej. Dzięki takim świętom, buduje się pozytywny stosunek ludzi do 

ochrony środowiska naturalnego jako stylu życia. Wspieranie postrzegania środowiska 

i odpowiedzialności za środowisko odbywa się poprzez nabywanie przez dzieci 

podstawowych umiejętności z tym związanych. Początkowo, muszą nauczyć się świadomego 

postrzegania otaczających ich ludzi, wszelkich organizmów żywych oraz rzeczy ich 

otaczające. Najważniejszy bowiem jest szacunek, jakim dzieci będą darzyły przyrodę. Święto 

Środowiska, dzieci i dorośli mają przeżyć poprzez samodzielne organizowanie i tworzenie 

„stacji” w bezpośrednim, aktywnym rozprawianiu się ze środowiskiem. Różnorodne, 

samodzielnie ustalone akcje nabierają specyficznego charakteru i dynamiki, ponieważ 

odznaczają się one zaangażowaniem i zainteresowaniem, a nie tylko zwykłym 

                                                           

16 H. Wilken, Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody: edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej, 

Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2004, s. 119-120. 
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„konsumowaniem”. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się zawsze doświadczenia 

przyrodnicze np. powstawanie dziury ozonowej, czy wybuch wulkanu. Dlatego też warto 

zadbać o nie podczas odwiedzania poszczególnych stacji. Należy pamiętać, że dzieci i dorośli  

powinni mieć szansę odkrywania i poznawania każdego żywiołu wszystkimi zmysłami. 

Podczas obchodów tego szczególnego święta nie może zabraknąć zabaw ekologicznych, które 

integrować będą dzieci i przybyłych gości17. 

Każda z opisanych form organizacji zajęć z zakresu edukacji ekologicznej 

w przedszkolu jest ciekawa i bardzo ważna. W przypadku większości z nich konieczne jest 

stopniowanie trudności, ponieważ wiedza i umiejętności, które dzieci mają nabyć powinny 

być dla nich przystępne. Wybierając poszczególne formy, należy pamiętać, że mają być one 

atrakcyjne i stanowić odskocznię od codziennych zajęć. Nie oznacza to jednak, że 

w codziennych kontaktach z przedszkolakami nie należy zwracać uwagi na działania 

chroniące środowisko i kształtowanie proekologicznych postaw maluchów. 
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