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PT.  „DZIECI  STAJĄ  SIĘ  PRZYJACIÓŁMI  PRZYRODY 

EDUKACJA  EKOLOGICZNA  W  PRZEDSZKOLU  

I  SZKOLE  PODSTAWOWEJ”.  

ZABAWY,  POMYSŁY  I  PROJEKTY * 

ostatnich czasach na naszym rynku wy-
dawniczym pojawia się coraz więcej 
pozycji dotyczących edukacji ekologicz-

nej młodego pokolenia. Problemy ekologiczne 
współczesnego świata wymagają podejmowania sta-
nowczych kroków w kierunku edukacji całego spo-
łeczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że oświata musi 
odpowiadać na potrzeby społeczne, zapotrzebo-
wanie na pomoc, na przykład w postaci fachowej 
literatury, będzie wzrastać. Wśród publikacji z tej 
dziedziny, które ukazały się na naszym rynku wy-
dawniczym w ostatnich latach, na uwagę zasługuje 
książka H. Wilken pt.: Dzieci stają się przyjaciółmi przy- 

rody. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej. Zabawy, pomysły i projekty. 
Książka, która ukazała się w oryginale w Monachium w 2002 roku, w naszym kraju 
została szybko zauważona i doceniona przez kieleckie Wydawnictwo Jedność, które 
wydało ją w 2004 roku. 

Książka z pewnością zasługuje na uwagę. Przedstawione w niej zostały zasady 
edukacji ekologicznej na miarę nowoczesnej oświaty. Ideę edukacji ekologicznej, 
wyznawaną przez Autorkę, najpełniej prezentuje jej tytuł, jak postępować, jakie 
podejmować działania, aby nasi wychowankowie stawali się przyjaciółmi przyrody. 

Już w przedmowie nauczyciele znajdą wiele inspirujących myśli na temat idei 
i sposobów elementarnej edukacji ekologicznej. Autorka uważa, że „wszystkie 
dzieci powinny być przyjaciółmi przyrody i mieć możliwość zostania nimi”, a także 
„procesy prowadzące do osiągnięcia świadomości ekologicznej są jak kwiaty, jak 
wszystko, co żyje, dlatego należy je zasiać, pielęgnować i wspierać w rozwijaniu 
się” [s. 8]. Celem działań nauczyciela powinno być „zaoferowanie dzieciom prze-
strzeni do życia i nauki”, aby stworzyć im warunki i możliwości polisensorycznego, 
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bezpośredniego poznawania otaczającego środowiska. We współczesnych czasach 
dzieci potrzebują wielu bodźców i wiele ofert, aby mieć możliwość rozwijania 
pozytywnych postaw wobec przyrody. Za najważniejszą postawę Autorka uznaje 
zachowanie przyjazne dla otoczenia. Aby to osiągnąć, trzeba wykształcić u dzieci 
tzw. „skoncentrowaną czujność”, rozumianą jako świadome postrzeganie oto-
czenia, jako gotowość do ponoszenia odpowiedzialności i podejmowania działań 
na rzecz ochrony środowiska.  

Celem przedstawionych propozycji metod i form edukacji ekologicznej jest 
budzenie i utrzymywanie wewnętrznej wrażliwości i odpowiedzialności, a w re-
zultacie ukształtowanie określonego systemu wartości – dziecięcej etyki ekolo-
gicznej – „Dzieci będące przyjaciółmi przyrody, wiedzą, jak ważna jest ochrona 
przyrody i środowiska, dlatego rozwijają długotrwałą etyczną umiejętność i wolę, 
wyczucie tego, co jest dobre lub złe. Są pełne troski i starania, są odważne, 
aktywne i świadome swej roli obrońców środowiska” (s. 7). 

Prezentowana pozycja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przed-
stawione zostały teoretyczne podstawy edukacji ekologicznej według trzech grup 
zagadnień: 

 Pozytywna edukacja ekologiczna. 

 Edukacja ekologiczna związana z postrzeganiem. 

 Elementarna edukacja ekologiczna. 

Walorem książki są zawarte w tym rozdziale sugestie i uwagi, które przybliżają 
nauczycielom i wychowawcom istotę oraz warunki efektywnej edukacji w zakresie 
ochrony środowiska. Edukację tę należy rozumieć jako wychowanie do wartości, 
ma więc wspierać współprzeżywanie i postrzeganie systemu życia, z uwzględ-
nieniem dziecięcego zrozumienia wartości. Rolą nauczyciela jest więc ukazanie 
dzieciom przyrody jako czegoś pięknego i fascynującego. Dziecko może odkrywać 
przyrodę tylko na drodze elementarnych przeżyć w bliskim otoczeniu, wymaga to 
również dobrej woli i poświęcenia czasu – „prawdziwego związku trzeba chcieć 
i go pielęgnować, zasada ta dotyczy stosunków międzyludzkich, jak i kontaktu 
z przyrodą i środowiskiem” (s. 9). Zadaniem nauczycieli jest stworzenie w umys-
łach dzieci pozytywnego obrazu świata jako całości, z ukazaniem związków i za-
leżności w tym świecie istniejących. Dziecko powinno przede wszystkim prze-
żywać to, co postrzega w otaczającym środowisku, w procesie edukacji mniej 
istotne jest nabywanie wiadomości. To właśnie nadmierne akcentowanie „rozu-
mowej wiedzy” przedwcześnie niszczy dziecięce pozytywne wyobrażenie świata, 
przeciwdziała bliskim związkom ze środowiskiem i aktywnemu uczestnictwu 
w tym, co się dzieje na świecie.  

H. Wilken przedstawia dorosłym – nauczycielom i wychowawcom – widzenie 
i odczuwanie świata z perspektywy dziecka, jego aktywności poprzez zmysły, które 
najlepiej kształtują w umyśle małego człowieka obraz środowiska. Czysto 
poznawcze przekazywanie wiedzy jest więc dla dzieci nieefektywne, powinniśmy 
nauczyć je świadomego postrzegania, które ma wpływ na wolę, na motywację do 
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działania, niezbędną do odpowiedzialnego postępowania wobec środowiska. 
Autorka przedstawia szereg przydatnych wskazówek, jak wspierać dziecięce 
uczenie się poprzez postrzeganie. Ich znajomość wydaje się wręcz niezbędna dla 
nauczycieli, chcących prowadzić skuteczną i atrakcyjną – dla uczniów i dla siebie  
– edukację ekologiczną. 

W kolejnym rozdziale przedstawionych jest szeroki wachlarz interesujących 
i pomysłowych metod, form i środków edukacyjnych, wspierających postrzeganie 
i świadomość ekologiczną dzieci wszechstronnie – na ośmiu płaszczyznach: soc-
jalnej (wspólne odkrywanie świata), płaszczyźnie ruchu (poznawanie środowiska 
aktywnie i poprzez własny punkt widzenia), płaszczyźnie emocjonalnej (okazja do 
odczuwania i wyrażania skojarzeń, uczuć, motywów), kognitywnej (otrzymywanie 
odpowiednich do wieku informacji i kontekstów wiedzy), na płaszczyźnie relaksu 
(czy są miejsca do odpoczynku, w których można się skupić na przeżytych 
wrażeniach), płaszczyźnie zmysłowo-postrzegawczej (odwołanie się do możliwie 
wielu zmysłów) oraz na płaszczyźnie dotyczącej atmosfery (zwracanie uwagi na 
atmosferę, wystrój wnętrza, pełne szacunku obcowanie z innym człowiekiem, 
przyrodą, rzeczami).  

Zaproponowane przez Autorkę propozycje metod, form i środków edu-
kacyjnych są uszeregowane według siedmiu kategorii tematycznych: ziemia, ogień, 
woda, powietrze, słońce, księżyc i gwiazdy, kamienie, las. We wprowadzeniu do 
zabaw z każdej kategorii zawarte są podstawowe informacje, jak należy rozumieć 
i postrzegać poznawane elementy środowiska: ziemię, ogień itd. Uzupełnieniem 
zabaw w każdej kategorii są tematycznie z nią związane opowiadania i wiersze, 
które można wykorzystać w pracy z dziećmi. Nie sposób przytoczyć choćby 
jednego przykładu z wielu ciekawych propozycji zabaw, zaproponowanych przez 
Autorkę, bowiem wszystkie wydają się cenne i wyjątkowe; wybór należy zostawić 
więc czytelnikowi, mając nadzieję, wyrażaną również przez H. Wilken, że staną się 
one przede wszystkim inspiracją dla nauczycieli w tworzeniu własnych orygi-
nalnych metod i form pracy z dziećmi. 

Trzecią część książki stanowi prezentacja akcji, związanych ze środowiskiem. 
Przykładowe akcje to: ekologiczny paszport, pomyślany jako wewnętrzny i zew-
nętrzny dziecięcy „ruch na rzecz środowiska” oraz święto środowiska, które 
można przeprowadzać we wszystkich placówkach oświatowych. 

Uzupełnieniem treści książki są przedstawione w ostatnim rozdziale przykła-
dowe warsztaty doskonalące, przeznaczone na zebrania z rodzicami i posiedzenia 
zespołów. Ich celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej 
rodziców i opiekunów dzieci.  

W książce wszechstronnie omówione są problemy edukacji ekologicznej, nie 
ulega wątpliwości, że może i powinna znaleźć poczesne miejsce w biblioteczce 
każdego nauczyciela, chcącego prowadzić efektywną edukację ekologiczną.  
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