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I w tym momencie wzięła głęboki oddech, chwyciła mamę mocno obiema 
rękami, zamknęła oczy i... szeroko otworzyła usta. Pan dentysta spojrzał porozu-
miewawczo na mamę i od razu przystąpił do pracy. A ponieważ był to pierwszy, 
mleczny ząbek, więc prawie wcale nie bolał. 

Po skończonej pracy odważna Wiewióreczka otrzymała blok, kolorowe kredki 
i odznakę „Jestem odważna”, którą dentysta przykleił jej na sukieneczce. Dumna 
i blada, pięknie podziękowała i szybciutko chciała biec na swoją ulubiona polankę 
pochwalić się wszystkim. Najpierw jednak przeprosiła swoją mamę za złe zachowanie. 

Elżbieta Sobolewska 
Magdalena Masłoń 
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WARSZTATOWE  SPOTKANIA  ZE  SZTUKĄ 

KSZTAŁTOWANIE  ŚWIADOMOŚCI  EKOLOGICZNEJ 

POPRZEZ  DZIAŁANIE  PLASTYCZNE 

„Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury.” 
Seneka Młodszy 

 

kologia to nauka o związkach (współzależnościach) między organizmami 
a otaczającym je środowiskiem. Termin ekologia pochodzi od greckich 
słów: Olkos, co oznacza dom, miejsce życia, i Logos – nauka. Dosłownie 

ekologia oznacza naukę o miejscu życia organizmów (środowisku). Środowisko, 
w jakim żyjemy, zależy od nas samych. Na jakość tego środowiska wpływamy 
wszyscy już od najmłodszych lat. Świadomość ochrony środowiska ukształtowana 
w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym odznacza się wysokim 
stopniem trwałości i mocno wnika w osobowość dziecka. Kształtują się takie 
uczucia jak: miłość do przyrody, a co za tym idzie rozpoznawanie fauny i flory 
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i związane z tym pragnienie jej ochrony. Rozwijanie wiedzy ekologicznej na 
zajęciach przedszkolnych, czy szkolnych świetnie realizuje się poprzez działanie 
plastyczne. Zagadnienie to jest szeroko omawiane w różnego rodzaju publikacjach 
i książkach metodycznych. Nauczyciel poprzez edukację ekologiczną uczy dziecko 
szacunku dla przyrody, pobudza świadomość ekologiczną, promuje kulturę 
ekologiczną i zdrowy styl życia. Uczy twórczego, konstruktywnego myślenia 
w działaniu. Tą bardzo istotną wiedzę ekologiczną można realizować przez: 

 Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci na świeżym 
powietrzu. 

 Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych o treści przyrodniczej. 

 Organizowanie konkursów plastycznych o tematyce przyrodniczej (wykonywa-
nie albumów, plakatów, kompozycji przestrzennych o tematyce ekologicznej). 

 Organizowanie wystawy prac dzieci. 

 Naukę różnych piosenek o treści ekologicznej. 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 Zorganizowanie Dnia Ekologa, Dnia Ziemi. 

 Oglądanie filmów, albumów o tematyce przyrodniczej . 

Chciałabym zaproponować warsztatowe spotkanie, na którym przedstawię 
różne techniki plastyczne, gdzie można wykorzystać szeroki zasób materiałów 
ekologicznych. Ważnym elementem planowania warsztatów jest tzw. skrzynia 
skarbów, w której dzieci i nauczyciel gromadzą różne materiały, przedmioty 
wykorzystywane podczas zajęć plastycznych. Zebrane materiały stają się źródłem 
inspiracji, dziecięcej fantazji i elementem naturalnego obcowania z naturą.  

 
PRZYKŁADOWY  ZESTAW  PROPOZYCJI  TEMATÓW  DO  REALIZACJI  

Z  WYKORZYSTANIEM  MATERIAŁÓW  EKOLOGICZNYCH 

PAJĘCZYNA 

 Przyroda może dostarczyć dzieciom różnych 
wrażeń i doświadczeń, może stać się inspiracją 
do działania przestrzennego. Należy przygo-
tować listewki lub patyczki, sznurek, włóczkę. 
Tak przygotowaną pajęczynę dzieci wykonują 
z materiałów drzewnych, papierniczych, piórek 
znalezionych na spacerze pająka, muszki i przy-
pinają do pajęczyny. 

GAZECIAKI 

Technika ta nie wymaga wielkich nakładów materiału. Pozwala na stosowanie 
rozmachu w pracach, rozwija ekspresję twórczą. Powierzchnia gazety pokryta 
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drukiem jest niecodziennym tłem do działań plastycznych. Etapem wstępnym 
takich działań może być rysowanie mazakiem na gazecie, konturowanie wybranego 
tematu tuszem czarnym. Inna propozycja to tworzenie kolaży. 

 
Kluczem do tego pomysłu może być postać wycięta z gazety i ubrana w strój 

z dowolnie dopasowanych ścinków gazet. Ciekawa będzie również praca 
polegająca na wycięciu z szarego papieru pakowego wielkiego worka, do którego 
uczniowie będą wklejać np. ilustracje wycięte z kolorowych gazet, przedstawiające 
przedmioty, które zanieczyszczają środowisko. 

  
 Rozbudzanie ciekawości poprzez zaproponowanie tematu – problemu jest 

najważniejszym elementem twórczej pracy, obok oczywiście ciekawej techniki. 
Gazety świetnie nadają się do budowania brył przestrzennych i płaskorzeźb. 

Wystarczy poprosić dzieci, aby przyniosły z domu stare gazety i taśmę klejącą, 
która będzie stanowić spoiwo naszej pracy i podać temat: „Papierowy świat”, 
„Ekoludek”, „Jak zbudować przestrzenną papierową wioskę?” 

POSYPYWANE OBRAZKI 

Na papierze lub kartonie (białym bądź kolorowym) szkicujemy obrazek, 
a następnie malujemy klejem po liniach naszego rysunku. Bierzemy z woreczków 
garść herbaty, piasku lub innego sypkiego materiału i posypujemy obrazek. 
Dociskamy drobinki dłońmi do podłoża i strząsamy nadmiar materiału. 
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KOLAŻ Z MATERIAŁÓW RÓŻNYCH 

 Mieszamy klej roślinny lub wikol z wodą i smarujemy nim kartkę z bloku 
technicznego. Na kartkę nakładamy kawałki bibuły gładkiej lub gofrowanej 
(kolorowe fragmenty mogą nachodzić na siebie) w formie dowolnej kompozycji. 
Przyciskamy bibułę do podłoża, tak aby namokła, a jednocześnie przykleiła się. 
Możemy łączyć tutaj materiały różnej grubości – pióra, gąbkę, kawałki futerka, 
tkaniny, folie. Gotową pracę pozostawiamy do wyschnięcia. 

KOLAŻ Z ZAPAŁEK I PESTEK 

Na kolorowym papierze szkicujemy prosty rysunek. 
Duże fragmenty zapełniamy pestkami z dyni, melona, 
słonecznika itp., przyciętymi zapałkami, przyklejając je 
klejem (najlepiej wikolem). Pozostałe części pracy uzu-
pełniamy kredkami, farbami lub dowolnymi materiałami. 
W tej pracy łączymy wiedzę o ekologicznych walorach 
mojej miejscowości. 

FORMOWANIE Z MASY PAPIEROWEJ  

 W tym celu należy przygotować klej z mąki tzw. klajster lub klej do tapet. 
Z drobno podartego papieru toaletowego namoczonego w rzadkim kleju z mąki, 
otrzymujemy masę papierową, którą możemy tworzyć obrazki fakturalne. Po 
wyschnięciu malujemy je farbą plakatową. W technice tej możemy zwrócić uwagę 
dzieci na bogactwo faktury i kolorystykę występującą w przyrodzie. 

ZIELNIK TROCHĘ INACZEJ 

Zajęcia terenowe są doskonałą formą reali-
zowania edukacji ekologicznej z działaniami plas-
tycznymi. Zajęcia w terenie nie tylko urozmaicą 
szkolną codzienność i pozwolą pobyć na łonie na-
tury. Najważniejsze jest to, że wiadomości zdobyte 
na takich zajęciach trwale zapadną w pamięć ucz-
niów. Las, łąka i jezioro jako przykłady złożonych 
struktur przyrodniczych są doskonałym tematem 
rozważania na temat środowiska, które dostarcza 
człowiekowi niezapomnianych wrażeń. Rośliny 
występujące w przyrodzie, mogą stać się elemen-
tem kompozycji poobserwacyjnej, kształtującej 
nazewnictwo roślin występujących w przyrodzie. 
Wystarczy je tylko pozbierać, ususzyć i przykleić 
na kartkę. Oczywiście nie zbieramy gatunków 
chronionych. 



Z PRAKTYKI 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 1-2/2008 118 

ŁABĘDŹ 

Wiosna króluje nie tylko za oknami, jeżeli tylko chcemy, pełno jej również 
w szkolnych salach. Jest to czas w roku szkolnym, gdy w programach nauczania 
klas początkowych pojawia się bardzo dużo treści przyrodniczych. Myślę, że te-
matyka ta jest lubiana przez uczniów i bliska każdemu.  

 
Zwierzęta zamieszkujące różne środowiska, możemy obserwować i rozpoz-

nawać podczas wycieczki nad zbiornik wodny, realizując przykładowe zależności 
między roślinami, zwierzętami i miejscem ich życia. Po udanej wycieczce, czy na 
łonie przyrody możemy wykonać z dziećmi np. łabędzia. Prosimy, aby odrysowały 
swoją dłoń i wycięły szablon kilka razy. Z tak przygotowanego materiału wy-
konamy łabędzia i nakleimy na kartkę. Korzystając z różnego koloru papieru 
możemy wykonać inne gatunki ptaków i zagospodarować karton, przedstawiając 
środowisko przyrodnicze. 

W wyniku realizacji tematu kształtowania świadomości ekologicznej poprzez 
działanie plastyczne uczeń powinien: 

– Stosować w życiu codziennym zdobytą wiedzę ekologiczną. 

– Rozumieć konieczność ochrony przyrody. 

– Przejawiać postawę szacunku wobec przyrody. 

– Podejmować próby wykorzystywania materiałów ekologicznych w pracach plas-
tycznych.  

Nasze szkolne spotkania z ekologią mają uświadomić dzieciom, jak wielka 
odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas za naszą Ziemię.  

Sylwia Kurcab 


