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rzybliżanie dziecku świata przyrody stanowi jedno z ważniejszych zadań 
edukacji elementarnej. Pomocne w budowaniu wiedzy o środowisku 
przyrodniczym mogą być teksty zamieszczone w książce „Głos przyrody” 

autorstwa Marii Kowalewskiej i Marii Kownackiej. Ukazanie ciągłych zmian i prze-
obrażeń dokonujących się w świecie przyrody jest ideą organizującą cały materiał 
treściowy tej książki, zarówno poznawczy, jak i literacki. „Głos przyrody” prze-
kazuje dużą porcję wiadomości na temat dziewięciu okresów roku, którymi są: 
przedwiośnie, pierwiośnie, pełnia wiosny, wczesne lato, pełnia lata, wczesna jesień, 
późna jesień, przedzimie, pełnia zimy.  

Czytelnik może znaleźć w książce teksty1 zamieszczane w cyklicznych działach: 

– TEKST WSTĘPNY 

Szukajmy więc wiosny! W górach krokusy wychylają fioletowe główki spod 
śniegu. W lesie runo zaczyna się zielenić, a pierwsze kwiaty – przebiśniegi, 
śnieżyce wiosenne, sasanki, wawrzyn wilczełyko – spieszą się, żeby zakwitnąć 
wiosennie, zanim liście zasłonią im słońce (8). 

Wyłażą na żer szkodniki naszych lasów. Kocą się rysie, żbiki, kuny, łasice, 
tchórze. Jelenie i sarny zmieniają zimową suknię na letnią, lżejszą. Linieją. 
O ciemnym świcie, o chłodzie wieczornej zorzy tokują głuszce i cietrzewie. 
Dzikie kaczki odprawiają gody. A pod niebem różnymi szlakami powietrznymi, 
dniem i nocą ciągną, niebaczne na przeszkody, gromady, klucze, trójkąty, 
zwarte obłoczki i ciemne chmury wędrownego ptactwa (32). 

– KRONIKA 

21 marca w zawodach: noc – dzień ogłoszony zostanie wynik remisowy 12:12 (8). 

Sezon budowlany w pełni. Ptaki w różny sposób budują gniazda. Nawet ziemia 
służy za budulec (33). 

                                                 
1  Wszystkie przykłady znajdują się w: M. Kowalewska, M. Kownacka, Głos przyrody, t.1, Wrocław 2001. 

W nawiasie podano numer strony. 
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– Z RÓŻNYCH STRON KRAJU 

Tatry nawiedził pierwszy tej wiosny, niesłychanie silny wiatr halny (11). 

Utonąłeś w masie roślinności. Sosna sosnę goni. Świerk dotyka świerka, dęby 
wspierają się bliźniaczo, brzozy pozawierały siostrzane przymierza, obok osika 
i jarzębina, a pod nimi okrywają ziemię niby klęcząc: leszczyny, jeżyny, kaliny, 
trzmieliny. Pachnie grzybnia, nęcą poziomki, odurzają aromatem świeże liście, 
nagrzewa się żywica, rozkwita biało szorstkie bagno (74–75). 

– OPOWIADANIA 

Goniąc wiosnę, dostawaliśmy chrypy. Nie mogliśmy głosu wydobyć z gardła. 
Wtenczas świat cały, wiosna sama, wszystko zamieniało się w czułość (13). 

Gdy nastał marzec, chłopak przyszedł raz z pola pod swój dom, stanął przy 
oknie i powiedział do wnętrza: – Czajki przyleciały (43). 

– NA WŁASNE OCZY 

Przede mną, za mną, tuż koło mnie goniły się zające. Była ich cała gromada. 
Skakały, kręciły się jak szalone, goniły wśród zarośli, wybiegały na szerokie 
przestrzenie wielkiej łąki. Chwilami były tak blisko, że niemal przeskakiwały 
przeze mnie, muskały futerkiem. Jeszcze trochę, a stratują! (48). 

Podniosłam oczy i zobaczyłam, że ze szpar między futryną okna a drewnianą 
ścianą przybudówki wylatują nietoperze – jeden za drugim, jeden za drugim, 
jakby kto z worka wytrząsał (82). 

– GAWĘDY BIOLOGA 

Opinię brudasa ma dzik, gdyż naturalną jego kryjówkę stanowią leśne bajora 
i bagna. Chłodna kąpiel przynosi ulgę w porze letnich upałów, okłady z lep-
kiego błota dają ochronę przed natręctwem pasożytów (15). 

Orzeł przedni jest ptakiem legend i pieśni, herbów, sztandarów, symbolem 
męstwa, siły i wzlotu ku wyżynom (52). 

– CO TRZEBA WIEDZIEĆ 

Nie sztuka czerpać z przyrody i brać z niej tak, by ją przy tym zniszczyć 
doszczętnie. Sztuka natomiast czerpać i brać tak, by przyrody nie niszczyć, lecz 
zachować ją, a nawet wzbogacać (18). 

Na całym świecie podjęto akcję ochrony środowiska, abyśmy mogli mieć czystą 
wodę, oddychać czystym powietrzem, abyśmy nie byli narażeni na nadmierny hałas 
i nie musieli żyć na śmietniku niezniszczalnych odpadów przemysłowych (53). 

Rezerwaty i parki – to żywe muzea i wielkie laboratoria przyrody, które mają 
służyć wielu pokoleniom (87). 
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– PRZY PRACY I ZABAWIE 

 Dobre obyczaje 

Prawdziwy przyjaciel przyrody: 

1. Sam nigdy nie zagląda do gniazd ptasich i nie pozwala zaglądać innym. 

2. Chodząc po lesie, polach, łąkach nie pozostawia śladów swej obecności. 

3. W czasie wycieczek do lasu i na łąkę nie hałasuje, żeby nie płoszyć zwierząt. 

4. Nie pali w lesie ognisk (82). 

 Co jest do zrobienia 

1. W dalszym ciągu opieka nad wiosenną zielenią. 

2. Najwyższy czas na przesadzanie roślin doniczkowych! (54). 

 Na naszym warsztacie 

A teraz najprostszy pojnik. Postarajcie się o glinianą podstawkę pod kwiaty. 
Wkopujemy ją w ziemie tuż pod krzakiem, na dno kładziemy kamyk, 
z którego ptaki będą mogły pić i skakać do wody (58). 

 Turniej przyrodniczy 

W jaki sposób cebulka przebiśniegu chroni się przed mrozem? 

Co przyśpiesza nagły początek wiosny w górach? 

Dlaczego nad Bałtykiem wiosna przychodzi powoli, stopniowo? (25) 

Jaki ptak ma gniazdo w kształcie kosmatej rękawicy? 

Jaki ptak nazywa się podobnie jak roślina? (59) 

– KĄCIK CHOCHLIKA 

 Ogłoszenia 

Uwaga! Tylko ja jeden jedyny zapylam kwiat czerwonej koniczyny! Trzmiel (90). 

 Zagadki 

Tak się dzieje ku wiośnie: jeden pada, druga pije, trzecia rośnie! (29) 

O zmroku opuszcza strychy, okrąża zarośla, gąszcze, łowi – sprawny, 
zwrotny, cichy – komary, ćmy i chrabąszcze (91). 

 Pytania 

Jaki śnieg wyrósł spod śniegu? (28) 

W jakim nosie hoduje się łosie? (60) 

Jakie watki rosną w zbożu? (91) 

 Przysłowia i porzekadła 

Marzec zielony – niedobre plony (28). 

Grzmot w kwietniu – dobra nowina, już szron liści nie pościna (61). 

Na pierwszego maja szron obiecuje hojny plon! (61) 

Czerwiec – przerwiec – bo przerywa gospodarkę aż do żniwa (92). 
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W „Głosie przyrody” znajdują się starannie dobrane utwory poetyckie 
i opowiadania, porady praktyczne (jak się robi karmniki dla ptaków, jak się 
pielęgnuje rośliny), wskazania jak zachować się w terenie, informacje dotyczące 
ochrony przyrody. Autorki dostosowują treści do potrzeb i możliwości 
percepcyjnych dziecka, apelują do jego doświadczenia życiowego, umiejętności 
obserwowania otoczenia, do wyobraźni i uczucia. Teksty literackie nie tylko 
dopełniają prezentowane zjawiska przyrodnicze, ale wzruszają, pobudzają do 
refleksji i działania. „Głos przyrody” poprzez zachwyt nad pięknem i bogactwem 
przyrody polskiej chciał wzbudzić w sercach dzieci miłość do ojczystego kraju2, 
rozwijać wrażliwość na piękno natury, a także kształtować postawy szacunku dla 
jej odwiecznych praw.  

„Wokół nas jest świat, w którym tętni życie, który fascynuje. Świat, w którym 
tkwią nasze korzenie i w którym mieszkamy – nasz dom, nasza ojczyzna. Czy 
może być piękniejsze zadanie od pokazania go dzieciom? Czy jest mądrzejsze 
i bardziej dalekowzroczne działanie od prowadzenia dzieci do ich korzeni, od 
uczenia ich miłości przyrody, która pozwoli żyć nie niszcząc i nie unicestwiając 
innego życia. W czasach, gdy świat nasz jest niszczony bezmyślną działalnością 
człowieka, bardzo ważną rolę w wychowaniu dzieci odgrywa edukacja ekolo-
giczna”3. 

Lektura „Głosu przyrody” nie tylko wyposaża dziecko w wiedzę przyrodniczą 
i rozbudza jego zainteresowania otaczającym środowiskiem, ale także uwrażliwia je 
na piękno natury, uczy aktywnych zachowań, konkretyzujących się w postaci 
ochrony, pielęgnacji i wzbogacania świata flory i fauny. Przeżycia związane 
z naturą i jej pięknem rozwijają umysłowe zainteresowania dzieci, pogłębiając ich 
uczuciowy stosunek do zwierząt i roślin, mają także szczególne znaczenie 
zdrowotne jako źródło zadowolenia, radości, dobrego samopoczucia. 

Przejrzysta konstrukcja, odpowiedni dobór materiału, bogactwo form powo-
dują, iż „Głos przyrody” posiada liczne walory poznawcze, kształcące i wycho-
wawcze, z uwagi na co w pełni zasługuje na wykorzystanie w edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej.  

Dagmara Hawryło 

  

 

 

                                                 
2  E. Skoczylas-Krotla, Językowy zachwyt nad przyrodą Władysława Bełzy, [w:] Dziecko i sztuka, red. W. Szlufik 

i A. Pękala, Częstochowa 2000, s. 172. 
3  M. Więczkowska, Przygoda w „zielonym przedszkolu”, „Wychowanie w Przedszkolu” 1998, nr 8, s. 621. 


