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„Z  EKOLOGIĄ  ZA  PAN  BRAT” 

ROZWIJANIE  WRAŻLIWOŚCI  EKOLOGICZNEJ  

DZIECI  W  MŁODSZYM  WIEKU  SZKOLNYM 

„Sprawcie, aby od samego początku było jasne, 
że całe życie jest zależnością. 
Pokażcie im, że zależności są w lasach, na polach, w stawach, 
strumieniach, w wiosce i w kraju wokół nich.”. 

A. Huxley 
 

oziom wzrostu cywilizacyjnego społeczeństw, tempo zmian zachodzących 
w sektorze gospodarczym, rozwój olbrzymich aglomeracji miejskich 
pociąga za sobą konieczność wyeksponowania problemów związanych 

obecnie, znacznie bardziej niż kiedykolwiek, z ochroną przyrody1 lub – szerzej 
rzecz ujmując – całej biosfery i racjonalnym kształtowaniem środowiska przez 

                                                 
1  Szerzej na temat pojęcia zjawiska ochrony przyrody w ujęciu historycznym zob. m.in.: T. Szczęsny, Ochrona 

przyrody i krajobrazu, Warszawa 1982, A. Wodziczko, Ochrona przyrody wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1981,  
K. Chomicz, Ochrona przyrody czy ochrona środowiska, „Przyroda Polska” 1974, nr 3. 

P 
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człowieka. Edukacja ekologiczna ma na celu w klasach początkowych dążyć do 
pełnej integracji wespół z innymi kierunkami kształcenia. Wyrasta przede 
wszystkim z potrzeby poznawania przez dzieci własnego środowiska, jego zaso-
bów, dorobku, tradycji i perspektyw rozwoju w najbliższym otoczeniu. 

Środowiskiem, w którym dziecko otrzymuje pierwsze i decydujące wychowanie 
i wyobrażenie związane z otaczającym je światem jest dom rodzinny. To rodzina 
kształtuje i najsilniej oddziałuje na postawę i rozwój dziecka. Rodzice mogą  
– zdaniem N. Cybulskiej – „[...] obudzić w dzieciach szacunek i miłość do 
otaczającego świata przyrody, ale również poprzez ukazywanie postaw obojętnych 
mogą przyczynić się do przedmiotowego traktowania przez dziecko środowiska”2. 
Trzeba pamiętać o tym, że młodszy wiek szkolny sprzyja kształtowaniu takich 
uczuć, jak: miłość do przyrody, wrażliwość na jej piękno, troska względem żywych 
organizmów – małych i dużych, pragnienie ich ochrony i pielęgnacji. 

W naszych rozważaniach winniśmy pamiętać także o tym, iż „[...] istotnym 
wyzwaniem pedagogicznym współczesnych czasów jest kształtowanie i wycho-
wanie młodego pokolenia w poczuciu bezpieczeństwa światowego oraz przy-
gotowanie do życia według zasad ekorozwoju, który realizowany z pomocą szkoły, 
zmierza w kierunku kształtowania umiejętności i postaw odpowiedzialnych za 
środowisko”3. 

W zakres edukacji ekologicznej na etapie wczesnoszkolnym i szkolnym wchodzi 
określony zasób wiedzy interdyscyplinarnej, a mianowicie możemy tutaj mówić 
o wybranych elementach z dziedziny geografii, przyrody, fizyki, historii, techniki, 
ochrony i promocji zdrowia czy też wiedzy o pracy ludzkiej, a także bezpie-
czeństwie i ochronie środowiska naturalnego człowieka4. 

Konieczność powszechnej rozbudowy i rozwoju już na wczesnym etapie 
kształcenia edukacji ekologicznej jest wynikiem – jak słusznie zauważa L. Domka 
– „niskiej świadomości społeczeństwa”5. Dlatego też należy podkreślić, iż 
w początkowym etapie rozwoju i kształtowania wrażliwości ekologicznej u dzieci 
niezmiernie ważną rolę odgrywa kultywowanie i rozwijanie momentów uczu-
ciowych, etyczno-moralnych i estetycznych, które stają się wyznacznikami właś-
ciwej i troskliwej postawy wobec najbliższego środowiska społeczno-przyrod-
niczego.  

                                                 
2  Szerzej o tym por.: N. Cybulska, Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym, [w:] Współczesne wyzwania 

wobec edukacji elementarnej, red. Wł. Szlufik, T. Banaszkiewicz, A. Pękala, Częstochowa 2004, s. 97. 
3  Por.: W. Łata, I. Paśko, Degradacja środowiska przyrodniczego a kształcenie i wychowanie ekologiczne,  

[w:] Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka pedagogiczna, red. J. Szempruch, 
Rzeszów 2006, s. 166.  

4  Por.: R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1995, B. Wilgocka-Okoń, Edukacja 
wczesnoszkolna, Warszawa 1985, J. Kuźma, Nauczyciele przyszłej szkoły, Kraków 2000 czy też:  
E.J. Frątczakowie, Edukacja ekologiczna uczniów w wieku wczesnoszkolnym, „Nauczanie Początkowe” 1991/92, 
nr 1, s. 65–71.  

5  Por.: L. Domka, Rozwijanie wrażliwości ekologicznej ważnym zadaniem edukacji, „Życie Szkoły” 1992, nr 3, 
s. 161. 
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Współczesna edukacja ekologiczna wiąże się z koniecznością kształtowania 
świadomości i wrażliwości ekologicznej społeczeństwa. Warto tutaj zwrócić uwagę 
na to, iż to już wiek przedszkolny i wczesnoszkolny staje się najbardziej opty-
malnym okresem, korzystnym do rozbudzania i kształtowania tych cech u dzieci. 
Jest to jak najbardziej właściwy moment w całym procesie edukacyjnym każdego 
młodego człowieka, aby uczyć i wdrażać zasady etyczne, a tym samym budować 
więzi emocjonalne z przyrodą. 

W literaturze przedmiotu spotykamy się na tę okoliczność ze swego rodzaju 
„przykazaniami ekologicznymi”, znajomość których niewątpliwie ułatwia nau-
czycielom kształtowanie u młodych wychowanków ekologicznej postawy i roz-
budzanie wrażliwości na piękno otaczającej ich przyrody6. Przytoczmy je zatem 
w całości:  

1. Jam jest Pan Bóg twój, który stworzył niebo i Ziemię. Weź pod uwagę, że w tym stworzeniu 
jesteś moim partnerem. Obchodź się więc troskliwie z powietrzem, wodą, Ziemią i zwie-
rzętami, tak jakby byli to twoi bracia i siostry; 

2. Weź pod uwagę, że dając ci życie, dałem ci także odpowiedzialność, wolność i ograniczone 
rezerwy surowców Ziemi; 

3. Nie okradaj przyszłości. Szanuj dzieci, dając im możliwość długiego życia; 

4. Rozbudzaj w swoich dzieciach miłość do natury; 

5. Rozważ, że ludzkość może wprawdzie używać technologii, lecz raz zniszczonego życia nie 
może stworzyć na nowo; 

6. Zatroszcz się o to, aby w twojej wsi, mieście, kraju tworzyły się grupy, które będą się 
z zaangażowaniem starały o to, aby zapobiec grożącym katastrofom; 

7. Odsuń się od wszelkich broni, które powodują niedające się naprawić zniszczenia 
w podstawowych uwarunkowaniach życia; 

8. Ćwicz samodyscyplinę, także przy małych decyzjach w swoim życiu; 

9. Znajdź w swoim cotygodniowym wypoczynku – sobocie czy niedzieli – czas, aby żyć ze 
światem, a nie tylko go używać; 

10. Pomyśl o tym: nie posiadasz Ziemi – jesteś jej stróżem7. 

Lektura przykazań sprzyja zapewne głębokiej refleksji a na etapie wychowania 
przedszkolnego wytwarza płaszczyznę dialogu z dzieckiem, które ma wiedzieć, że 
przyrodę należy chronić i to nie tylko w parkach, rezerwatach czy ogrodach, ale 
wszędzie, tj.: na polnej ścieżce, w otoczeniu bloków mieszkalnych, w przydrożnych 
rowach, ścierniskach. 

                                                 
6  Szerzej na temat wybranych aspektów percepcji przyrody polskiej zob. m.in.: E. Skoczylas-Krotla, Językowy 

zachwyt nad przyrodą Władysława Bełzy, [w:] Dziecko i sztuka, red. A. Pękala, Częstochowa 2000, P. Skubała, 
Wychowanie ekologiczne w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu” 1995, nr 8, s. 458–465; Z. Uryga, 
Humanistyczne aspekty edukacji ekologicznej, „Ojczyzna – Polszczyzna” 1995, nr 3, s. 1–5.  

7  Por.: S. Michałowski, Dziecko. Przyroda. Wartości, [w:] B. Dymara, S. Michałowski, L. Woltman-Mazur-
kiewicz, Dziecko w świecie przyrody, Kraków 1988, s. 121. 
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W zakres edukacji ekologicznej wchodzi przede wszystkim: 

– przekazywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, zjawiskach w nim 
zachodzących i problemach związanych z jego degradacją; 

– kształtowanie proekologicznego systemu wartości, rozbudzanie sumienia 
ekologicznego, wrażliwości na piękno natury; 

– wyzwalanie aktywności na rzecz środowiska i ekorozwoju8. 

W trakcie edukacji ekologicznej należy niewątpliwie zwrócić uwagę na kształ-
towanie się u dzieci w młodszym wieku szkolnym takich postaw, jak: 

– poczucie odpowiedzialności za stan środowiska znajdującego się w najbliższym 
otoczeniu dziecka, 

– rozwijanie właściwego stosunku do istot żywych (zwierząt), 

– pragnienie bezpośredniego kontaktu z naturalnym środowiskiem społeczno- 
-przyrodniczym, 

– wrażliwość na ogólny stan środowiska przyrodniczego i kształtowanie właś-
ciwego szacunku9. 

Intensyfikacja życia społecznego wymusza stosowanie wciąż nowych metod 
nauczania i uczenia się pozwalających lepiej zrozumieć dziecku otaczający je świat, 
ale – co należy tu szczególnie wyeksponować – w procesie poznawania przyrody 
i życia społeczeństwa nic nie zastąpi lepszej metody niż bezpośredni kontakt 
uczniów ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Metoda ta może być i jest 
realizowana w czasie tzw. wycieczek szkolnych, które „[...] wyzwalają różnorodną 
aktywność poznawczą i praktyczną oraz sprzyjają rozwojowi samodzielności ucz-
niów”10. W trakcie wycieczki dochodzi do wytworzenia sytuacji, w której mają oni 
możliwość odbierania różnorodnych wrażeń, przede wszystkim słuchowych, 
wzrokowych, węchowych i motorycznych, co znacznie wzbogaca sam proces 
dydaktyczno-wychowawczy i ma znaczący wpływ na kształtowanie się postawy 
ekologicznej dzieci i kształtowania się pojęć przyrodniczych11 w młodszym wieku 
szkolnym.  

                                                 
8  Szerzej na ten temat zob.: T. Parczewska, Ekologia w procesie wychowawczym, „Wychowanie w Przedszkolu” 

2007, nr 4, s. 10–11. 
9  Szerzej na ten temat zob.: W. Piasecki, Edukacja ekologiczna w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym,  

[w:], Z najnowszych badań nad wczesną edukacją dziecka, red. T. Banaszkiewicz, Wł. Szlufik, A. Pękala, 
Częstochowa 2003, s. 138.  

10  Zob. na ten temat I. Jarzyńska, Wycieczki szkolne w procesie nauczania przedmiotu środowisko społeczno-
przyrodnicze, [w:] Optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i w klasach I–III,  
red. Wł. Szlufik, U. Ordon Częstochowa 1998, s. 95 i in. Tam też więcej na temat wycieczki przyrodniczej 
jako formy nauczania w ujęciu historycznym, z podziałem klasyfikacyjnym w zależności od celu, miejsca 
pracy i czasu trwania, s. 95–97. 

11  Szerzej na ten temat zob.: I. Jarzyńska, Kształtowanie pojęć przyrodniczych w ramach zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej, [w:] W. Grelowska, J. Karbowniczek (red.), Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej, 
Częstochowa 2005, s. 41–48. Por. także literaturę przedmiotu, s. 48.  



Z TEORII 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 1-2/2008 66 

Wycieczki szkolne spełniają różnorodne funkcje, wśród których możemy 
wyróżnić: 

– poznawczą (dostarczanie informacji na podstawie najbliższego otoczenia), 

– kształcącą (rozwój spostrzeżeń i wrażeń zmysłowych, kształtowanie pojęć, 
rozwój mowy), 

– wychowawczą (dostarczanie postaw i wzorów postępowania, kształtowanie 
modelu zachowania się wobec kolegów i koleżanek, przyrody i wytworów pracy 
ludzkiej), 

– motywacyjną (pobudzanie aktywności poznawczej, wyzwalanie zainteresowań i chęci 
do prowadzenia badań, pracy fizycznej, uprawiania sportu i rekreacji i in.)12. 

Należy podkreślić, iż głównym zadaniem tak realizowanej edukacji ekologicznej 
nie jest przekazywanie gotowego pakietu informacji, ale organizowanie warunków 
do uczenia się poprzez działanie, odkrywanie, przeżywanie i tworzenie. Dlatego też 
niezwykle istotne jest zrozumienie tego, aby wychowanie i kształcenie ekologiczne 
zbliżyć do wymagań współczesności. W pierwszej kolejności należy rozpoczynać 
proces ten w środowisku naturalnym. 

W dobie swobodnego dostępu do różnych informacji naukowych, szczególnie 
dzięki powszechnym środkom przekazu społecznego, przy znacznym wspoma-
ganiu się Internetem, dzieci już od najmłodszych lat wykazują ogromne zain-
teresowanie obiektami „[...] przyrody ożywionej i nieożywionej, zjawiskami 
przyrodniczymi, procesami technologicznymi i w związku z tym szkoła chcąc dla 
małych dzieci być atrakcyjna, musi uwzględniać ich aktualne zainteresowania 
przyrodnicze lub pobudzać nowe”13. Należy podkreślić, że stymulacja dziecka 
w kierunku poznania przez nie środowiska przyrodniczego gwarantuje rozbu-
dzenie potrzeby poznawczej i intensyfikację jego życia umysłowego. W obcowaniu 
z przyrodą wzajemnie przenikają się elementy percepcji i myślenia, społecznego 
działania i doznań emocjonalno-estetycznych, wyładowania uczuć i potrzeby 
ruchu. 

W konkluzji naszych rozważań przychylmy się do refleksji Józefa Kuźmy, który 
jest zdania, iż „[...] człowiek przyszłości przestanie być panem wszystkiego, co go 
otacza, zarówno bogactw naturalnych jak i świata roślinnego i zwierzęcego.  
– Zatem [wtr. – E.S.], [...] Nowa cywilizacja stawia człowieka w nowej roli 
podmiotu czy współpartnera odpowiedzialnego za inne żywe istoty, ponieważ jest 
on jedyną istotą inteligentną, myślącą i wykształconą”14. 

Edyta Sadowska 

 

                                                 
12  Por. na ten temat. Z. Kobyłecka, Wycieczka jako swoista forma organizacyjna zajęć dydaktycznych,  

[w:], Zarys metodyki nauczania początkowego. Nauczanie początkowe, red. M. Lelonek, Kielce 1985. 
13  Szerzej na ten temat por.: I. Jarzyńska, Edukacja przyrodnicza i naukowa dzieci realizowana w klasach I–III szkoły 

podstawowej w ramach Projektu TEMPUS JEP 07929, [w:], Optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego 
w przedszkolu i w klasach I–III, red. Wł. Szlufik, U. Ordon, Częstochowa 1998, s. 89 i in. 

14  J. Kuźma, Nauczyciele przyszłej szkoły..., s. 26.  
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„Znać to przede wszystkim wiedzieć”1 

 

złowiek poddawany jest edukacji od chwili narodzin. W okresie wczesnego 
dzieciństwa dziecko uczy się podstawowych czynności życiowych i poz-
naje elementarne zasady współżycia społecznego. Kształcenie dzieci 

i młodzieży odbywa się w szkole i w domu, edukację prowadzą także środowisko 
społeczne i media. Człowiek pragnie poznać świat, wychodzi od tego, co mu 
najbliższe (dom, przekaz rodzinny, własny region). Poznaje mowę matki, ojca, 
dziadków, otoczenia, jeśli jest to gwara – posługuje się nią w domu. Poznaje 
stopniowo budownictwo, zapoznaje się z legendami związanymi z rodzinną 
miejscowością, gdy idzie do szkoły poznaje imiona i nazwiska kolegów oraz 
koleżanek. Czynnik wychowawczy wiążący człowieka z regionem budzi się na 
dobre, gdy dziecko zna już swój dom, historię rodziny, własną wieś czy miasto, 
przyswaja sobie ich dzieje, chce w późniejszym czasie pracować i żyć dla swojej 
„małej ojczyzny”. Pierwszoplanowym założeniem edukacyjnym jest wiedza, bez 
niej trudno mówić o jakimkolwiek przywiązaniu i rozumieniu regionu. Na bazie 

                                                 
1  Z. Hoffa, Wycieczka jako forma nauczania, „Wychowawca” 2002, nr 4. 
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