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I. Uwagi wstępne, idea programu 

Stopień degradacji środowiska, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, 
zwrócił uwagę opinii publicznej wielu społeczeństw na problemy związane ze 
skutkami niekontrolowanego rozwoju cywilizacji. Pogarszający się stale stan 
środowiska, nakazuje konieczność szeroko rozumianej edukacji ekologicznej 
wszystkich grup społecznych i zawodowych. Nadrzędnym jej celem powinno być 
uświadomienie zarówno jednostkom, jak i całym społeczeństwom, że człowiek jest 
integralną częścią otaczającego środowiska, wszelka jego działalność ma 
nierozerwalny związek z procesami zachodzącymi w przyrodzie. 

Ideą przedstawionego programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju  
– ekorozwoju. Ekorozwój rozumiany jest jako prowadzenie wszelkiej działalności 
gospodarczej w harmonii z przyrodą, czyli tak, aby nie powodować w niej 
nieodwracalnych zmian. Realizacja tej idei wiązać się powinna z uznaniem 
nadrzędności ekologicznego gospodarowania oraz przewidywania konsekwencji 
wszelkich działań człowieka1. 

Edukacją ekologiczną powinno się objąć całe społeczeństwo. Jest ona 
najbardziej skuteczna w przypadku dzieci najmłodszych. Etap wczesnej edukacji 
dzieci, czyli wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny, charakteryzuje się dużą 
chłonnością umysłu i otwartością w poznawaniu świata. Należy wykorzystać 
istniejące w tym wieku ogromne możliwości rozwoju umysłowego, a także 
naturalną wrażliwość i ciekawość świata.  

Istotną kwestią staje się problem określenia celów kształcenia i wychowania oraz 
doboru treści i metod kształcenia. Cele powinny być tak wyznaczone, a treści tak 
dobrane, aby stymulować rozwój dziecka. Wielu psychologów i pedagogów sugeruje, 
aby doborem treści kształcenia w pewnym zakresie wyprzedzać dziecko, aby treści 
były w zasięgu jego możliwości, aby sięgały trochę dalej, niż jego aktualna wiedza 
i umiejętności. Wtedy mają szansę pobudzać rozwój umysłowy dziecka2. 

                                                 
1  D. Cichy, Skuteczność kształcenia dla ekorozwoju, „Biologia w Szkole”, 1995 nr 5. 
2  J. S. Bruner, Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978; L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, War-

szawa 1960; L. S. Wygotski, Myślenie i mowa, Warszawa 1989. 
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Założenia, cele i treści programowe przedstawionego programu oparte zostały 
o zasadnicze cele edukacji ekologicznej, przedstawione przez E. i J. Frątczaków3. 
Zdaniem Autorów, do najważniejszych celów edukacji ekologicznej należą: 

– poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska; 
– kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidy-

wania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych 
i czynów człowieka; 

– kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów 
w środowisku człowieka; 

– formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych 
zjawisk i obiektów przyrodniczych środowiska człowieka, a także w stosunku 
do elementów i całości tego środowiska. 

Prezentując uwagi dotyczące wprowadzania zagadnień z zakresu ekologii i och-
rony przyrody na szczeblu edukacji początkowej należy również przedstawić 
zasady edukacji ekologicznej, które powinny być uzupełnieniem zasad ogólno-
dydaktycznych i wychowawczych. Ich określenie wynika z założenia, że treściom 
edukacji ekologicznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym przypisuje się dwojaki 
charakter: przedmiotowy i podmiotowy. 
1. Pierwsza z nich to zasada doboru zadań i środków do ich realizacji, celem kształto-

wania odpowiednich dyspozycji i postaw dzieci wobec środowiska przyrodniczego. 
2. Druga zasada mówi o etapowości kształtowania umiejętności i postaw. Przyj-

muje ona dwie fazy: emocjonalną i pomocniczą. 
3. Zasadę trzecią stanowi zasada bezpośredniego kontaktu dziecka z obiektami 

i zjawiskami środowiska przyrodniczego i społecznego, celem zapewnienia wa-
runków do ich poznania i przeżywania, a w następnej kolejności do ich 
ochrony, racjonalnego wykorzystywania, kształtowania i pomnażania. 

4. Zasada czwarta jest uzupełnieniem trzeciej, gdyż akcentuje, że obok bezpo-
średniego poznania środowiska, istnieje możliwość i konieczność poznania 
pośredniego, to znaczy za pomocą zróżnicowanych środków dydaktycznych, 
a zwłaszcza tych, które zapewniają przeżywanie piękna i bogactwa przyrody, 
a więc kolorowych obrazów rzeczywistych i kreatywnych, fonogramów, 
(zwłaszcza zawierających dźwięki przyrodnicze realne i kreatywne), tekstów 
literackich (opisy, opowiadania, wiersze), piosenek.  

5. Piąta zasada, zwana zasadą odwróconej roli edukacji, polega na tym, aby za-
chęcać dzieci do rozmów w ich domu rodzinnym na temat rozwiązywania 
problemów środowiskowych. 

6. Zasada szósta – ekonomizacji – polega na wpajaniu dzieciom przekonania, że 
należy wykorzystywać użytkowe odpady oraz oszczędzać odnawialne i nieodna-
wialne zasoby przyrody oraz zwracać szczególną uwagę na racjonalne wyko-
rzystywanie wody, energii elektrycznej i cieplnej. 

                                                 
3  E., J. Frątczakowie, Edukacja ekologiczna uczniów klas I–III, 1993; Frątczakowie E., J., Edukacja ekologiczna 

dzieci w wieku przedszkolnym, Bydgoszcz 1996. 
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7. Zasada siódma dotyczy kulturalnej komunikacji międzyludzkiej oraz ładu i estetyki 
środowiska życia człowieka, jego działalności i odpoczynku. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasady, założono, że przedstawiony program 
powinien angażować nie tylko dzieci, lecz również ich rówieśników – członków grup 
formalnych i nieformalnych, rodziców i innych członków rodzin wychowanków.  

Prezentowany poniżej program edukacji ekologicznej pełni funkcję pomocniczą 
– uzupełnia i wzbogaca programy wychowania przedszkolnego oraz ofertę prog-
ramową zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej o cele i treści kształcenia i wy-
chowania z dziedziny ekologii i ochrony przyrody. 

Program, o czym informuje jego tytuł, jest przeznaczony dla dzieci w dwóch 
etapach edukacji: wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego. Cele 
kształcenia są wspólne dla obydwu etapów. Określają stan, do którego powinno się 
dążyć po zakończeniu przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Treści są 
przedstawione oddzielnie dla każdego z nich, chociaż podział nie jest ani stanowczy, 
ani też wyłączny. Decyzja, dotycząca ich wyboru, należy do nauczyciela. Wiele treści, 
które są orientacyjnie umieszczone w programie dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
mogą dotyczyć również edukacji uczniów w młodszym wieku szkolnym. Treści 
programowe dla dzieci w wieku przedszkolnym zawierają się w treściach 
przeznaczonych dla dzieci starszych. Poziom wiedzy dzieci rozpoczynających naukę 
w szkole jest ogromnie zróżnicowany przede wszystkim ich środowiskiem domowym 
oraz liczbą lat uczęszczania do przedszkola a także innymi czynnikami. I odwrotnie  
– jeśli nauczyciel dzieci w wieku przedszkolnym uzna, że zagadnienia z programu 
przeznaczonego dla przedszkoli są jego wychowankom znane, skorzysta z niektórych 
zagadnień zaproponowanych dla uczniów klas I–III.  

Program jest elastyczny i uniwersalny. Kolejność realizacji poszczególnych 
treści ustala nauczyciel stosownie do kolejności wprowadzania materiału nauczania 
zawartego w programie podstawowym, a także w zależności od takich warunków, 
jak walory środowiska lokalnego, czy też zainteresowania wychowanków.  

 

II. Cele kształcenia 

Głównym celem kształcenia jest dążenie do kształtowania dziecka wrażliwego 
na otaczające środowisko przyrodnicze i rozumiejącego konieczność ochrony jego 
zasobów, a także rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą. 

Cele szczegółowe: 

 uświadamianie dzieciom, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego 
człowieka, niezależnie od wieku i wszelkich innych różnic między ludźmi, 

 kształtowanie świadomości faktu, ze człowiek jest integralną częścią ota-
czającego środowiska, jest nierozerwalnie związany z przyrodą – wszystko, co 
jest mu konieczne do życia, pochodzi ze środowiska,  

 ukazywanie różnorodności form organizmów roślinnych i zwierzęcych  
w niektórych ekosystemach naturalnych i sztucznych, 
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 uświadamianie związków i zależności między ożywionymi i nieożywionymi 
składnikami przyrody, 

 uświadomienie, że działalność człowieka ma wpływ na przyrodę, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego 
oraz umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, 

 uświadomienie, że przyroda stanowi wartość samą w sobie, 

 wpajanie szacunku dla każdego życia, uświadomienie, że każda istota żywa ma 
prawo do godnego życia, 

 kształtowanie gotowości do czynnego udziału w ochronie przyrody oraz 
odpowiedzialności za własne postępowanie, 

 kształtowanie umiejętności związanych z ochroną przyrody w życiu codziennym, 

 rozwijanie zdolności odczuwania piękna przyrody w każdej porze roku i w każ-
dym jej elemencie, 

 rozwijanie poczucia konieczności zaangażowania w aktywną ochronę przyrody, 

 kształtowanie przekonania o konieczności wypracowania ekologicznego stylu 
życia, co oznacza nie tylko troskę o przyrodę, lecz również gospodarność 
i oszczędność jako przeciwieństwo nadkonsumpcji, 

 propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie z przyrodą, 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie przekonania, że zdrowie 
jest największą wartością ludzkiego życia. 

 

III. Treści programowe 

A) Wiek przedszkolny 
1. Rośliny w przedszkolu, w domu, opieka nad nimi – zapewnienie im jak 

najlepszych warunków do życia. 
2. Zwierzęta domowe, tryb życia poszczególnych gatunków, opieka nad nimi, za-

pewnienie im warunków koniecznych do godnego życia, otoczenie troską i miłością. 
3. Rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu i bliskich dziecku 

środowiskach: dziko żyjące, hodowane przez człowieka w celach gospodar-
czych, otoczenie opieką (stosowną do wieku) roślin i zwierząt żyjących 
w najbliższym otoczeniu. 

4. Elementy przyrody nieożywionej w bliskim otoczeniu dzieci w różnych 
porach roku: stany skupienia wody, krajobraz najbliższych okolic, jego piękno. 

5. Zmiany w przyrodzie w kolejnych porach roku: życie roślin i zwierząt, 
piękno otoczenia w każdej porze roku. 

6. Wyrażanie w różnej formie (artystycznej, plastycznej, muzycznej, słownej, 
i innej) odczuć i przeżyć powstałych w wyniku kontaktów z przyrodą. 

7. Związek człowieka z przyrodą: wpływ człowieka na czystość i porządek 
w otoczeniu, przyroda a zdrowie i samopoczucie człowieka. 

8. Ochrona przyrody w bliskim otoczeniu, kształtowanie najbliższego środo-
wiska przyrodniczego: sadzenie roślin, czynności porządkowe itp. 
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9. Rośliny i zwierzęta objęte ochroną prawną: konieczność ich ochrony, nie-
które gatunki prawnie chronione. 

10. Ochrona przyrody w codziennym życiu: oszczędne gospodarowanie wodą, 
energią elektryczną, oszczędzanie papieru, korzystanie z opakowań wielo-
razowego użytku, konieczność sortowania odpadów, wspólne szukanie 
rozwiązań: co każde dziecko może zrobić dla ochrony przyrody. 

11. Higiena osobista i higiena i porządek w otoczeniu.  
12. Zdrowie jako wartość w życiu dziecka: jak dbać o zdrowie, co szkodzi 

zdrowiu, zdrowy tryb życia, pokarmy korzystne dla zdrowia, odpoczynek 
i zabawy na świeżym powietrzu, aktywność ruchowa. 

 

B) Młodszy wiek szkolny 
1. Rośliny w bliskim otoczeniu uczniów: rośliny zielne, krzewy, drzewa; rośliny 

uprawiane przez człowieka, rośliny dziko żyjące. 
2. Zwierzęta w bliskim otoczeniu uczniów: ptaki, ssaki, inne grupy zwierząt; 

zwierzęta hodowane przez człowieka, zwierzęta dziko żyjące. 
3. Przyroda nieożywiona w otoczeniu uczniów: obiekty przyrody nieożywionej, 

krajobraz, zjawiska przyrodnicze. 
4. Warunki życia roślin i zwierząt, związki między organizmami w środowisku 

oraz między organizmami a ich środowiskiem życia. 
5. Piękno przyrody w otoczeniu uczniów we wszystkich porach roku. 
6. Ochrona przyrody w najbliższym otoczeniu, otoczenie opieką roślin, 

zwierząt oraz elementów przyrody nieożywionej. 
7. Rośliny i zwierzęta żyjące w niektórych ekosystemach: naturalnych, np. na 

łące, w lesie, na terenach dzikich i niezagospodarowanych, w rzece, 
w jeziorze; np. w ogrodzie szkolnym i przydomowym, w sadzie, na polu 
uprawnym, na pastwisku, w stawie; różnorodność i piękno roślin i zwierząt. 

8. Warunki życia roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach. 
9. Życie roślin i zwierząt w różnych porach roku, zmiany w przyrodzie 

w kolejnych porach roku. 
10. Niektóre przystosowania roślin i zwierząt do pór roku i do środowiska, 

w którym żyją. 
11. Wpływ działalności człowieka na przyrodę: zanieczyszczenie powietrza, wody, 

gleby, klęski ekologiczne, zmiany klimatu, przeciwdziałanie degradacji środowiska. 
12. Niektóre zależności człowieka od przyrody: wpływ pogody na życie ludzi, 

otoczenie przyrodnicze a zdrowie człowieka. 
13. Formy ochrony przyrody: parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty, 

pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, organizacje 
zajmujące się ochroną przyrody. 

14. Ochrona przyrody w codziennym życiu:  

 walka z hałasem,  
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 otaczanie opieką roślin i zwierząt dziko żyjących: racjonalne korzystanie 
z roślin bez ich marnotrawstwa, racjonalna pomoc zwierzętom dziko 
żyjącym w różnych porach roku, 

 rozwiązywanie problemów związanych z odpadami: opakowania nie-
szkodliwe dla środowiska, konieczność sortowania odpadów, powtórne 
wykorzystywanie odpadów, zbieranie surowców wtórnych, 

 przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska, sposoby ochrony przed 
zanieczyszczeniami: wody, powietrza, gleby, 

 oszczędne używanie w domu i w szkole wody, energii elektrycznej, energii 
cieplnej, gazu, 

 oszczędzanie pożywienia, którego pozyskanie jest zawsze związane z wy-
korzystywaniem środowiska, 

 oszczędność i gospodarność w codziennym życiu jako przeciwieństwo 
nadmiernej konsumpcji negatywnie wpływającej na środowisko. 

15. Ochrona przyrody w najbliższym otoczeniu i regionie, w którym mieszkają 
uczniowie:  

  potrzeba ochrony przyrody, 

 oszczędne wykorzystywanie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej,  

 wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, 

 formy ochrony przyrody w otoczeniu i regionie,  

 ochrona wód, gleby, powietrza, 

 ochrona elementów przyrody nieożywionej w otoczeniu uczniów (np. 
głazów narzutowych),  

 ochrona krajobrazu przed dewastacją, 

 kształtowanie środowiska w bliskim i dalszym otoczeniu: sadzenie drzew, 
pnączy, roślin ozdobnych, odtwarzanie środowisk życia niektórych 
gatunków zwierząt dziko żyjących (np. budowanie suchych murków dla 
płazów), 

 oszczędzanie pożywienia, 

 szkoła jako placówka ekologiczna oraz jako centrum inicjatyw ekologicz-
nych.  

16. Zachowanie zdrowia, czynniki mające wpływ na zdrowie człowieka, zdrowy 
styl życia, higiena osobista i higiena otoczenia. 

 

IV. Zagadnienia związane z realizacją programu 

Jak wspomniano we wstępie, program pełni funkcję uzupełniającą w stosunku 
do programów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Są to propozycje, które 
nauczyciel może wykorzystać w ocenie i interpretacji programu, wybranego 
z rejestru programów zatwierdzonych przez ministerstwo, bądź w konstruowaniu 
programu autorskiego. Istotne jest, aby każdy nauczyciel zdawał sobie sprawę 
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z wagi powyższych zagadnień w wychowaniu młodego pokolenia – w przy-
gotowaniu dzieci i młodzieży do podejmowania odpowiedzialności za środowisko, 
w którym żyje.  

Przedstawiona propozycja nie jest ani ostateczna, ani wyczerpująca, jest raczej 
podpowiedzią dla nauczyciela, zwróceniem uwagi na wielość i złożoność zadań, 
stojących przed współczesną oświatą w procesie wychowania proekologicznego 
dzieci już od najmłodszych lat.  

Nauczyciel, dbający o efektywność edukacji ekologicznej, nigdy nie powinien 
zapominać, że warunkiem tego jest sukcesywne budowanie wiedzy dziecka, 
umożliwienie wiązania nowych doświadczeń z już posiadanymi przez uczniów oraz 
uwzględnianie wiedzy osobistej wychowanków.  

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że pomimo propedeutycznego 
ujmowania treści przyrodniczych, w tym ekologicznych, na szczeblu edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel ma obowiązek posługiwać się 
pojęciami poprawnymi z punktu widzenia danej dyscypliny naukowej. 
Nieuzasadnione jest używanie niepoprawnych nazw np. „akacja” zamiast „robinia 
akacjowa”, „kwiatek” zamiast „roślina”. Dziecko jest w stanie przyswoić sobie 
poprawne nazwy. 

Następny problem, dotyczący wprowadzania treści przyrodniczych na etapie 
edukacji elementarnej, jest związany z selekcją treści kształcenia. Jeśli nauczyciel 
uzna, że w programie są zagadnienia zbyt trudne do opanowania przez uczniów 
w tym wieku, bądź dla konkretnych dzieci, z którymi pracuje, to może, a nawet 
powinien, zrezygnować z ich wprowadzania, pozostawiając je na kolejny etap nauki. 
Istotą edukacji przedszkolnej i początkowej jest przecież jej propedeutyczny 
charakter. W szczególny sposób dotyczy to edukacji przyrodniczej, która 
w kolejnych etapach kształcenia jest prowadzona od podstaw. Należy pamiętać 
o tym, że błędy utrwalone w początkowym okresie kształcenia bardzo trudno 
wyeliminować. Powyższy problem wiąże się również z jakością wiedzy me-
rytorycznej nauczyciela, z jego świadomością ciągłego dokształcania w tym zakresie.  

Mirosława Parlak 
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