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Streszczenie

Aktywny kontakt z przyrod  sprzyja wielostronnemu rozwojowi osobowo ci dzieci.

Poznawanie przyrody przez dzieci m odsze mo e odbywa  si  dwoma sposobami: bez-

po rednio, w trakcie kontaktu z obiektami w ich naturalnym rodowisku, lub po rednio,

gdy omawiaj c elementy rodowiska, nauczyciel pos uguje si  dostosowanymi do po-

trzeb odbiorców rodkami dydaktycznymi. W procesie kszta towania aktywno ci po-

znawczej dzieci nauczyciel odgrywa decyduj c  rol , poniewa  pobudza ich aktywno ,

uczy obserwowa  obiekty i zjawiska przyrodnicze, organizuje sytuacje dydaktyczne,

w czasie których motywuje do my lenia i dzia ania. Spacery i wycieczki po okolicy

zamieszkania pozwalaj  na rozwój zainteresowa  przyrod , geografi , histori  i kultur

regionu. Obiekty przyrodnicze i historyczne, ogl dane w trakcie zaj  w terenie, u a-

twiaj  przyswajanie wiadomo ci i kszta towanie oczekiwanych postaw w procesie dy-

daktyczno-wychowawczym w przedszkolu i w szkole. Zaj cia w terenie przyrodniczym

mog  by  zintegrowane z tematyk  zdrowotn , polonistyczn , matematyczn , artystycz-

n  lub rekreacyjn . Nauczyciele wykorzystuj  wycieczki do rezerwatów przyrody, ruin

zamków obronnych, dworków lub pa aców, poszerzaj c wiadomo ci uczniów o historii

regionu, jego walorach przyrodniczych i kulturowych.

S owa kluczowe: edukacja przyrodnicza, ucze , edukacja wczesnoszkolna, szko a pod-

stawowa.

Abstract

Active contact with nature is conducive to multilateral development of child’s per-

sonality. Learning nature by younger children can be achieved using two methods:

directly, through contact with different objects in natural environment or directly, during

description of the elements of nature, when teachers use didactic means adjusted to the

needs of the recipients. Teachers play significant role in the process of formation of

cognitive activity in children as they stimulate their activeness, teach how to observe
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natural objects and phenomena and organize didactic situations to motivate to think and

to be active. Walks and trips near the place they live allow for development of interests

in nature, geography, history and regional culture. Natural and historical objects visited

during classes learnt in local environs allow for acquisition of information and stimula-

tion of the expected attitudes in didactic and educational process in nursery and primary

schools. These activities can be integrated with learning about health, Poland, mathema-

tics, arts or recreation. Teachers can use trips to wildlife reserves, fortified castles, ma-

nors or palaces to extend students’ knowledge of regional history as well as natural and

cultural values of the region.

Keywords: environmental education, student, early childhood education, primary school.

Wst p

Edukacja przyrodnicza uczniów w m odszym wieku szkolnym obejmuje

poznawanie rodowiska przyrody nieo ywionej, gdzie dominuj  elementy geo-

graficzne, oraz przyrody o ywionej, z obszernym wachlarzem zagadnie  biolo-

gicznych. Dzieci s  badaczami przyrody, dlatego te  stosunkowo atwo pod-

trzymywa  w nich zainteresowanie otaczaj cym wiatem. Zadaniem szko y jest

rozwija  dzieci c  ciekawo  wiata w trwa e zainteresowania przyrodnicze.

My lenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym ma charakter konkretno-obrazowy,

w zwi zku z tym, uczniowie s  w stanie wykona  ró ne operacje my lowe, cz -

sto tylko wówczas, gdy maj  bezpo redni kontakt z przedmiotami lub zjawiska-

mi przyrodniczymi. My lenie dzieci rozwija si  w toku rozwi zywania proble-

mów. Rola nauczyciela polega na pobudzaniu aktywno ci umys owej uczniów

oraz na wprowadzaniu ich w takie sytuacje, w których dostrzegaj  problemy,

zainteresuj  si  nimi i chc  je rozwija  na miar  swoich mo liwo ci. Uwarun-

kowania efektywno ci nauczania przyrody s  wielorakie i wielostronne, zale  od

ró norodnych czynników dydaktyczno-wychowawczych szko y podstawowej.

Tre ci nauczania w edukacji przyrodniczej

Zakres tre ci nauczania, umiej tno ci praktycznych oraz postaw zale ny

b dzie od poziomu nauczania dzieci i m odzie y. Struktura edukacji przyrodni-

czej wyró nia edukacj  formaln  (w systemie szkolnym): przedszkola, szko y

podstawowe, gimnazja i szko y zawodowe, licea i szko y policealne oraz szko y

wy sze (a tak e studia podyplomowe, doktoranckie, uniwersytety otwarte), jak

równie  edukacj  nieformaln  (w struktury pozaszkolne): rodzina i rodowisko

lokalne (ruchy religijne, ko cio y, zak ady pracy); mass media (TV, radio, prasa,

pi miennictwo specjalistyczne; organizacje przyrodnicze, spo eczne ruchy eko-

logiczne, mi o nicy przyrody; instytucje pa stwowe zwi zane z ochron  przyro-
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dy (parki narodowe, parki krajobrazowe, ogrody botaniczne, ogrody zoologicz-

ne, lasy pa stwowe), s u by ochrony rodowiska1..

Tre ci przyrodnicze przekazywane uczniom maj  na celu zaspokajanie po-

trzeby poznania ro lin i zwierz t yj cych w otoczeniu cz owieka oraz jego na-

turalnego zainteresowania wiatem istot ywych. Nowoczesne pod wzgl dem

tre ci i form wprowadzanie dzieci w problemy wspó czesnej przyrody umo li-

wia szersze zaznajamianie ich z podstawami wspó czesnych nauk biologicznych.

Wiadomo ci morfologiczno-fizjologiczne, traktowane jako podstawa w opraco-

waniu tre ci z dziedziny ochrony przyrody i rodowiska, prowadz  uczniów do

zrozumienia, e ochrona powietrza, wód, gleby i ró nych zespo ów biologicz-

nych jest konieczna do dalszej egzystencji cz owieka na Ziemi. W pocz tkowym

okresie nauczania dba si  o to, aby tre ci przekazywane dzieciom by y dla nich

zrozumia e i dlatego zjawiska przyrodnicze wyja nia si  na podstawie znanych

i najbli szych przyk adów. Nauczanie tre ci przyrodniczych ma na celu zapo-

znanie ucznia z przebiegiem podstawowych zjawisk biologicznych i zale no ci

ekologicznych oraz ukazanie mu szeregu powi za  cz owieka z przyrod . Takie

dzia anie ma przekona  wychowanka do aktywnego uczestnictwa w ochronie

przyrody oraz do wzi cia odpowiedzialno ci za stan otaczaj cego go rodowi-

ska. Na podstawie zdobytych wiadomo ci mo liwe jest systematyczne analizo-

wanie kompleksowych przemian nast puj cych w przyrodzie oraz zrozumienie

problemów gospodarczych i zagadnie  zwi zanych z ochron  rodowiska2.

W edukacji elementarnej tematyka rodowiska przyrodniczego uwzgl dnia-

na jest w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu pocz tkowym dzieci. Pozna-

wanie otaczaj cej przyrody odbywa si  w trakcie nast puj cych po sobie pór

roku (w aspekcie fenologicznym – sezonowym): jesie , zima, wiosna, lato oraz

z uwzgl dnieniem grup wiekowych przedszkolaków lub stopnia trudno ci za-

wartych tre ci programowych. W programie „ wiat przedszkolaka” nie ma po-

dzia u na grupy wiekowe a tre ci programowe pogrupowane s  w cztery pozio-

my ró ni ce si  stopniem trudno ci. Nauczyciel realizuje zadania dostosowane

do potrzeb i mo liwo ci dziecka w ramach okre lonych obszarów edukacyjnych.

W edukacji wczesnoszkolnej tematyka rodowiskowa jest uwzgl dniona

w szerszym zakresie i ujmowana w aspekcie ekologicznym (ekosystemowym).

W toku edukacji uczniowie zapoznaj  si  z takimi zbiorowiskami przyrodni-

czymi, jak: pole uprawne, las, ka, ogród, sad, rzeka, staw, jezioro, morze. Ob-

serwacja ro lin i zwierz t oraz ró nych ekosystemów naturalnych i sztucznych

s  podstaw  do powi za  informacji zdobytych wcze niej z problemami ochro-

ny przyrody i rodowiska przyrodniczego.

Tre ci programowe edukacji przyrodniczej na poziomie wczesnoszkolnym

obejmuj  elementarn  wiedz  z wielu dziedzin naukowych, takich jak:

                             
1 Por.: L. Domka, Dialog z przyrod  dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa –

Pozna  2001, s. 11.
2 W. Stawi ski (red.), Podstawy nauczania rodowiska przyrodniczego, WNAP, Kraków 1993.
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— astronomia: podstawowe informacje dotycz ce miejsca Ziemi we wszech-

wiecie, znajomo  g ównych informacji dotycz cych ruchów Ziemi i ich

konsekwencji, pory roku;

— geografia fizyczna: krajobrazy Ziemi, najbli szej okolicy, Polski, rze ba

terenu, kierunki wiata na mapie i w terenie;

— geologia: podstawowe bogactwa naturalne Polski, g ówne informacje doty-

cz ce wody jako rodowiska ycia; kr enie wody w przyrodzie, zanie-

czyszczenie i ochrona wody i powietrza;

— klimatologia: czynniki i zjawiska klimatyczne, cechy pogody w Polsce,

przystosowanie ro lin, zwierz t i ludzi do ró nych pór roku;

— botanika: podstawowe cechy morfologiczne ro lin zielnych, krzewów i drzew

oraz ro lin uprawnych, warunki fizyczne i tryb ycia ro lin w okre lonych

ekosystemach; znaczenie ro lin dla cz owieka;

— zoologia: cechy morfologiczne wybranych grup zwierz t, charakterystyka

fizjologii zwierz t zamieszkuj cych okre lone ekosystemy, przystosowania

ekologiczne zwierz t;

— ochrona przyrody: ochrona gatunkowa wybranych ro lin i zwierz t, rezer-

waty przyrody i parki narodowe w Polsce, ochrona krajobrazu w najbli -

szym rodowisku;

— nauka o cz owieku: zdrowe od ywianie i produkty ekologiczne, higiena

osobista, zagro enia zdrowia, profilaktyka oraz bezpiecze stwo ycia;

— nauki spo eczne: ekologiczne ycie w rodzinie, w szkole, w najbli szej miej-

scowo ci, w Polsce oraz na wiecie3.

Zapoznanie uczniów z ró norodnymi ekosystemami oraz wymaganiami y-

ciowymi ro lin i zwierz t prowadzi do zrozumienia zwi zków i zale no ci wy-

st puj cych w przyrodzie. Prace praktyczne i zabiegi piel gnacyjne w ogrodzie

szkolnym u wiadamiaj  uczniom rol  cz owieka i jego odpowiedzialno  za

utrzymanie równowagi w przyrodzie i w rodowisku naturalnym. Ale najwa -

niejsze zadania dydaktyczno-wychowawcze szko y, na tym poziomie edukacyj-

nym, to wykszta cenie pozytywnych postaw proekologicznych oraz wra liwo ci

na problemy ekologiczne w najbli szym otoczeniu.

Miros awa Parlak w obszernych badaniach pedagogicznych uczniów klas I–

III, stwierdzi a, e tre ci przyrodnicze z programu nauczania wczesnoszkolnego

badani uczniowie opanowali w stopniu rednim lub niskim. Najwi cej proble-

mów dostarcza o przyswojenie wiadomo ci ekologicznych oraz wiedzy przy-

rodniczej o charakterze abstrakcyjnym. Rozwój poj  przyrodniczych u uczniów

w kolejnych latach edukacji wczesnoszkolnej by  progresywny, co oznacza, e

w miar  wyd u ania si  pobytu dzieci w szkole, zasób poj  rozszerza si 4.

                             
3 I. Zio o, Edukacja rodowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, WNAP, Kraków 2002,

s. 18–20.
4 M. Parlak, Wiedza przyrodnicza uczniów klas I–III szko y podstawowej w zintegrowanym syste-

mie edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, s. 78.
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Aktywne nauczanie przyrody podczas zaj  szkolnych

Proces edukacji przyrodniczej realizowany jest przez ró ne instytucje.

W pocz tkowych etapach tego kszta cenia najwa niejsz  rol  odgrywa rodowi-

sko rodzinne oraz najbli sze otoczenie przyrodnicze i spo eczne, w którym

dziecko wychowuje si . W dalszych etapach edukacji ogromny wp yw maj

przedszkola i szko y. Wp yw rodziny zaznacza si  jeszcze we wczesnych eta-

pach kszta cenia szkolnego, ale jest on wyra nie zale ny od wykszta cenia

i statusu rodziców, a tak e miejsca zamieszkania. W miar  up ywu czasu ca y

wysi ek edukacyjny zostaje przerzucony na szko  oraz placówki o wiaty po-

zaszkolnej.

Aktywizowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym pozna-

wania przyrody odbywa si  na poziomie poznania zmys owego, umys owego

i poznania przez praktyk 5.

Szczególn  rol  w procesie poznawania przez dziecko przyrody odgrywaj

obserwacje i do wiadczenia przyrodnicze w bezpo rednim kontakcie z ogl dany-

mi obiektami, czyli w rodowisku naturalnym w trakcie spacerów i wycieczek.

Zarówno obserwacje mimowolne, jak i ukierunkowane powinny mie  miejsce

podczas wszystkich form bezpo redniego lub po redniego kontaktu z pojedyn-

czymi okazami i zbiorami obiektów przyrodniczych, podobnie jak do wiadczenia

realizowane w postaci pokazu lub samodzielnych czynno ci jednostkowych albo

zespo owych dzieci w warunkach naturalnych (w lesie, nad rzek , w ogrodzie

szkolnym) lub zbli onych (w k ciku przyrody). Stanowi  bowiem najbardziej

skuteczn  metod  poznawania poprzez odkrywanie i dzia anie6.

Interesuj cego materia u do ró nych do wiadcze  i obserwacji dostarcza

ogród szkolny. Zadania dydaktyczne ogrodu szkolnego wymagaj  wydzielenia

w nim ró nych dzia ów: upraw warzywniczych, upraw polowych, dzia u ro lin

leczniczych oraz chronionych, przemys owych, dzia u ilustruj cego wybrane

problemy biologiczne, ekologiczne, genetyczne czy biogeograficzne itd. Zaj cia

prowadzone w ogrodzie szkolnym zaznajamiaj  uczniów z upraw  i piel gnacj

ro lin oraz ich nawo eniem. Ucz  tak e, jak pos ugiwa  si  ró nymi narz dzia-

mi ogrodniczymi oraz poszerzaj  wiadomo ci na temat budowy ro lin u ytko-

wych oraz pospolitych chwastów. Uczniowie zdobywaj  równie  informacje na

temat przystosowa  ro lin do ró nych warunków ycia i sposobów rozmna ania

si . Ogród szkolny, oprócz wa nych celów poznawczych, pe ni znacz c  rol

w rozwijaniu osobowo ci ucznia, w kszta towaniu jego postaw, przekona

i pogl dów, b d cych elementami naukowego pogl du na wiat. Zaj cia w ogro-

                             
5 T. Parczewska, Metody aktywizuj ce w edukacji przyrodniczej uczniów klas I–III, Wydawnictwo

Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin 2015, s. 20–23.
6 I. Zio o, Edukacja rodowiskowa..., op. cit., s. 102.
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dzie kszta tuj  wra liwo  na pi kno przyrody oraz ucz  szanowania otaczaj cej

nas przyrody.

Zaj cia z edukacji przyrodniczej, z zastosowaniem rodków dydaktycznych,

nale y starannie przygotowa . Nauczyciel musi dok adnie zna  sposób wyko-

rzystania danego rodka dydaktycznego, aby nauczy  pos ugiwania si  nim.

Podczas zaj  nauczyciel powinien pami ta , by wybra  odpowiedni moment

lekcji na zastosowanie rodka dydaktycznego i zaplanowa  czas na jego wyko-

rzystanie. Niezmiernie wa na jest optymalna kombinacja zast pczych rodków

dydaktycznych oraz okazów, dlatego, e zbyt du a liczba modeli, tablic, wykre-

sów czy programów multimedialnych mo e doprowadzi  do pewnej deformacji

wiedzy uczniów. W edukacji przyrodniczej najwi ksze znaczenie ma obserwacja

okazów ywych w rodowisku naturalnym lub sztucznym oraz okazów mar-

twych w postaci organizmów spreparowanych. Nale y d y , w miar  mo liwo-

ci, do prezentowania okazów na zaj ciach.

Wycieczki przyrodnicze – lekcje w naturalnym rodowisku

Wycieczka jest form  organizacyjn  zaj  dydaktyczno-wychowawczych,

umo liwiaj c  uczniom bezpo redni kontakt i poznanie rodowiska lokalnego,

w asnego regionu, kraju ojczystego, jego w a ciwo ci przyrodniczych, geogra-

ficznych, historycznych, etnicznych, kulturowych i gospodarczych. Pe ni wiele

funkcji, m.in.: poznawcz , wychowawcz , emocjonaln , zdrowotn , estetyczn

i motywacyjn  do dalszej nauki. Wycieczki przyrodnicze powinny by  organi-

zowane do ró nych rodowisk naturalnych i sztucznych oraz w ró nych porach

roku. Wycieczka to celowe i zorganizowane wyj cie z codziennego otoczenia

(na przyk ad z budynku szko y), w celu utrwalenia i pog bienia wiedzy o wie-

cie, a w szczególno ci o najbli szym otoczeniu7. Mo na powiedzie , e wy-

cieczka to „lekcja w terenie”, dzi ki której uczniowie zdobywaj  do wiadczenie,

które trudno by oby przekaza  podczas zaj  w klasie. Uczniowie nie zawsze

zdaj  sobie spraw  z tego, e na wycieczce zdobywaj  wiedz  i umiej tno ci

przydatne w yciu. Wycieczki dostarczaj  wiele pi knych prze y  i wspomnie .

Kojarz  si  dzieciom przede wszystkim z wychodzeniem w nieznane oraz sa-

modzielnym odkrywaniem wiata. Swobodna, nie obramowana dzwonkami

szkolnymi atmosfera daje dzieciom du o rado ci i dostarcza pozytywnych do-

wiadcze . Efekty wycieczek s  nieporównywalnie wi ksze ni  lekcji szkol-

nych, cho  na bie co trudniej uchwytne i mniej oczywiste. Prze ycia bezpo-

rednie w zetkni ciu z przyrod  s  bez porównania pe niejsze, bogatsze, g bsze,

ywsze i trwalsze ni  wiedza zdobyta w klasie szkolnej w czasie lekcji. Dzieci

zawsze z rado ci  oczekuj  na dzie , w którym odb dzie si  wycieczka, bo

                             
7 K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i m odzie y szkolnej, PTTK „Kraj”,

Warszawa 1989, s. 134.
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traktuj  go jako dzie  wolny od zaj . Mo na wi c pokusi  si  o stwierdzenie,

e „nawet nie wiedz , kiedy si  ucz ”, bo wiedza zdobyta w trakcie wycieczki

wydaje im tak si  „lekka” i oczywista. Podczas obcowania z przyrod  dochodzi

do wzajemnego przenikania si  elementów poznania i my lenia, spo ecznego

dzia ania i dozna  estetyczno-emocjonalnych. W zwi zku z tym dobrze zorgani-

zowane wycieczki pe ni  ró norodne funkcje:

— funkcja kszta c ca – polega na rozwijaniu spostrze e , wra e  potrzebnych

do pracy umys owej. Pomaga rozwija  wyobra ni . Wycieczka daje mo li-

wo  lepszej orientacji w terenie. W czasie wycieczki bardzo wa ne jest

kszta cenie zdolno ci obserwacji przyrodniczej, która powinna by  przede

wszystkim celowa, selektywna i dok adna;

— funkcja poznawcza – spe nia si  poprzez dostarczanie dziecku informacji

o wiecie na bazie najbli szego otoczenia. Stwarzanie uczniom mo liwo ci

zetkni cia si  z ró nymi zjawiskami przyrodniczymi w naturalnych warun-

kach;

— funkcja wychowawcza – realizuje si  j  poprzez kszta towanie postaw spo-

ecznych dzieci, uczenie kole e stwa, odpowiedzialno ci. Wycieczki stano-

wi  fundament do budowania zaradno ci, wytrwa o ci, wytrzyma o ci

i umiej tno ci wspó dzia ania. Zaj cia w terenie stwarzaj  niezwyk  okazj

do kszta towania u uczniów stosunku emocjonalno-opieku czego w odnie-

sieniu do przyrody oraz szacunku do wszystkiego, co wokó  nas yje;

— funkcja motywacyjna – polega na pobudzaniu aktywno ci poznawczej dziec-

ka, wyzwalaniu i rozwijaniu zainteresowania otaczaj c  rzeczywisto ci ;

— funkcja zdrowotna – gwarantuje j  przebywanie na wie ym powietrzu

i aktywno  fizyczna w czasie trwania wycieczki.

W zale no ci od przyj tego kryterium podzia u, mo na wyró ni  poszcze-

gólne rodzaje wycieczek8. W procesie dydaktycznym wycieczki zbiorowe sta-

nowi  najbardziej popularn  form . Uczestniczy w nich najcz ciej jedna ca a

lub kilka klas. Dzieci, które zasmakowa y w tej formie poznawania okolicy,

cz sto wybieraj  si  na wycieczki indywidualne lub grupowe w gronie rodziny

lub znajomych.

Nauczyciele w klasach I–III powinni jak najcz ciej organizowa  wyciecz-

ki, bior c pod uwag  zagadnienia programowe, które wyra nie mówi  o priory-

tecie poznawania przez dzieci najbli szego otoczenia. Powszechnie stosowan

w szko ach praktyk  jest organizacja w ci gu roku szkolnego 1- lub 2-ca o-

dniowych wycieczek autokarowych, w trakcie których jest mo liwo  poznania

przez dzieci innych miejscowo ci, kultury narodowej i dziedzictwa narodowego,

znajduj cych si  w odleglejszych miejscach. Mimo tego nie powinno si  jednak

rezygnowa  z wycieczek po najbli ej okolicy. Cz sto mo na us ysze  od na-

uczycieli, e dzieci by y na wycieczkach w ró nych zak tkach Polski, a o swojej

                             
8 A. Budniak, Edukacja spo eczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i m odszym szkol-

nym. Podr cznik dla studentów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 90.
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miejscowo ci i jej walorach wiedz  stosunkowo niewiele. Zdarza si , e dzieci

cz sto nie maj  poj cia, jakie atrakcje turystyczno-przyrodnicze znajduj  si

w ich miejscowo ciach lub najbli szych okolicach.

Wycieczki szkolne odgrywaj  bardzo wa n  rol  w kszta towaniu postaw

dzieci. Postawy s  sta ymi sk adnikami osobowo ci i mo na je ujmowa  w kate-

goriach stosunku do: spo ecze stwa, wiata warto ci, drugiego cz owieka, same-

go siebie, wiata przyrody i kultury. W dzia alno ci dydaktyczno-wychowaw-

czej, prowadzonej w formie wycieczek, realizuje si  wszystkie z wymienionych

sk adników postaw. Dominuj  w nich oczywi cie elementy odnosz ce si  do

wiata przyrody i kultury. Zdobywanie wiedzy w trakcie wycieczek daje mnóstwo

okazji do rozwoju i pog biania ró norodnych zainteresowa , wdra a dzieci do

kulturalnego i racjonalnego sp dzania i organizowania czasu wolnego, wi e na-

uk  z yciem i realizuje postulat wielostronnego nauczania i uczenia si .

Wycieczki stwarzaj  równie  okazj  do przekazywania tre ci zwi zanych

z wychowaniem patriotycznym. Jego g ównym celem jest kszta towanie posta-

wy emocjonalnego przywi zania do ojczyzny, wytworzenie poczucia wspólnoty

ze wszystkim, co jej dotyczy i co si  w niej dzieje. Istotnym elementem wycho-

wania patriotycznego jest pokazanie dzieciom ich „ma ych ojczyzn”, tworzenie

atmosfery przywi zania oraz identyfikacji z nimi. Warto w tym momencie rów-

nie  zwróci  uwag  na to, aby podczas wycieczek skoncentrowa  si  na jednym,

maksymalnie na dwóch g ównych celach. Rozpraszanie uwagi na zbyt wiele

zagadnie  spowoduje mniej wnikliw  obserwacj  tych najwa niejszych zjawisk,

co w konsekwencji mo e doprowadzi  do tego, e wycieczka b dzie jedynie

zmarnowaniem czasu zarówno dzieci, jak i nauczyciela, i aden cel nie zostanie

osi gni ty. Zdarza si , e niektórzy nauczyciele klas m odszych, t umacz c si

brakiem czasu lub innymi przyczynami, unikaj  wycieczek, a podczas zaj

w klasie odwo uj  si  jedynie do dzieci cych spostrze e  i wyobra e  zdoby-

tych ju  wcze niej. Jest to jednak niewystarczaj ce i nie mo e w adnym razie

zast pi  bezpo redniego, kierowanego przez nauczyciela zetkni cia si  dziecka

ze zjawiskami i przedmiotami wyst puj cymi w jego otoczeniu. Gdyby nauczy-

ciele nie organizowali wycieczek i zaj  w terenie, to bardzo trudno by oby re-

alizowa  w szkole zadanie zbli enia nauki szkolnej z prawdziwym yciem

i zjawiskami w nim zachodz cymi. Przyniesione do klasy okazy, ilustracje,

schematy, wygl daj  inaczej ni  ywe okazy. Cho by nauczyciel stara  si  jak

najbardziej plastycznie wyja ni  miejsce pochodzenia danych okazów, to nie

wszyscy uczniowie w jednakowym stopniu b d  w stanie je sobie wyobrazi .

rodki dydaktyczne mog  by  jedynie mniej lub bardziej dobr  namiastk  rze-

czywisto ci. adne, cho by najlepsze, pomoce naukowe nie zast pi  wycieczki.

Aby wydoby  wszystkie walory zaj  terenowych, a przede wszystkim nie znie-

ch ci  jej uczestników do kolejnych wycieczek, nale y wcze niej wszystko tak

zorganizowa  i zaplanowa , by odbywa o si  w radosnej i swobodnej atmosfe-

rze. Nie b dzie tak, je li nauczyciel zbyt pó no zabierze si  za ustalanie planu
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wycieczki i rezerwacj  wej  lub autokaru. Wiadomo, e zdarzaj  si  wypadki

losowe, na przyk ad opó nienie poci gu, za które nauczyciel – organizator wy-

cieczki nie odpowiada. Uczniowie przed wyruszeniem w teren powinni wiedzie ,

co maj  zobaczy , a przede wszystkim chcie  pozna  wybrane rodowisko.

Program nauczania klas I–III zak ada przeprowadzenie, w ci gu trzech lat

nauki dziecka, oko o trzydziestu wycieczek o ró nym charakterze, za których

realizacj  odpowiedzialny jest wychowawca klasy. Wycieczki szkolne dost pne

s  dla wszystkich grup wiekowych i mo liwe do zorganizowania niezale nie od

pory roku. Przyj a si  jednak niepisana zasada, wed ug której nauczyciele orga-

nizuj  wycieczki szkolne przede wszystkim w miesi cach wiosennych lub wcze-

snojesiennych. Miesi ce zimowe, zapewne ze wzgl du na niepewn  pogod , nie

nale  do ch tnie wybieranych na organizacj  wycieczek. Jednak, by dziecko

mog o lepiej zaobserwowa  zmiany zachodz ce w przyrodzie nie nale y rezy-

gnowa  z przeprowadzania wycieczek równie  zim . O ka dej porze roku trzeba

jednak zwróci  uwag  zarówno dzieci, jak i rodziców na odpowiedni ubiór

i wyposa enie ma ego „turysty”.

Nauczyciel w procesie edukacji przyrodniczej

Wa n  rol  w procesie edukacji i wychowania przyrodniczego odgrywa na-

uczyciel–wychowawca. Powinien charakteryzowa  si : otwarto ci , empati ,

twórcz  postawa, kompetencjami intelektualnymi, uczciwo ci  i m dro ci  y-

ciow . By  profesjonalist  w swym zawodzie o szerokich horyzontach (a nie

tylko w skim specjalist ), bieg ym w wykonywaniu swych obowi zków zawo-

dowych, charakteryzowa  si  kompleksowym my leniem i nauczaniem. Jego

rola w procesie dydaktyczno-wychowawczym powinna zmienia  si  w zale no-

ci od wieku wychowanków – od bycia mistrzem, kieruj cym i wskazuj cym

drog  a  do pozycji równorz dnego partnera, na ko cu edukacji9..

W ród profesjonalnych kompetencji ka dego nauczyciela mo na wyró ni :

— kompetencje wyj ciowe (startowe): kulturowe, etyczno-moralne;

— kompetencje kluczowe (bazowe): psychologiczno-pedagogiczne, przedmio-

towe, wspó dzia ania, informatyczno-medialne, komunikacyjne, kreatywne,

pragmatyczne;

— kompetencje dope niaj ce (po dane): artystyczne, muzyczne, oratorskie,

ekspresyjne, improwizacyjne, deklamatorskie, sportowe, techniczne.

Do umiej tno ci nauczyciela, niezb dnych w nauczaniu tre ci przyrodni-

czych, zalicza si :

— umiej tno ci ogólnobiologiczne i techniczno-laboratoryjne, w tym umiej t-

no  dokonywania obserwacji, eksperymentów i pomiarów z zakresu ekolo-

gii; stosowania ró norodnego sprz tu w toku obserwacji i zaj  terenowych;

                             
9 M. Jagodzi ska, Przygotowanie nauczycieli do edukacji przyrodniczej, ODN, P ock 2005, s. 45.
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dokonywania poprawnej analizy wyników obserwacji i pomiarów tereno-

wych; pos ugiwania si  sprz tem hodowlanym;

— umiej tno ci dydaktyczno-organizacyjne, w tym umiej tno  planowania

pracy dydaktyczno-wychowawczej; dokonywania oceny przebiegu i efektów

w asnej pracy i jej usprawniania; organizowanie i racjonalne wykorzystanie

bazy materia owej w nauczaniu tre ci ekologicznych; wykorzystanie rod-

ków dydaktycznych; wykonywanie rysunków, schematów wykresów ilu-

struj cych zagadnienia ekologiczne; wykorzystanie rodków masowego

przekazu oraz ró norodnych naukowych materia ów ród owych;

— umiej tno ci dydaktyczne, w tym umiej tno  konkretyzowania i realizowa-

nia celów nauczania tre ci ekologicznych na danym poziomie edukacyjnym;

doboru form organizacyjnych i metod nauczania; doboru tematyki wicze

i zaj  terenowych; projektowanie instrukcji do wicze  i obserwacji

uczniowskich z zakresu ekologii; transponowania wiedzy ekologicznej zdo-

bytej w czasie studiów do poziomu uczniów szko y podstawowej; kszta to-

wanie proekologicznych postaw uczniów, poprzez nauczanie tre ci ekolo-

gicznych10.

Nauczyciel powinien by  wiadomy tego, e kszta tuj c odpowiednie po-

stawy, prawid owe relacje cz owieka z przyrod , uczy dzieci chroni  rodowi-

sko, a co za tym idzie ludzkie ycie. Aby to osi gn , musi by  sam dobrze wy-

edukowany i dog bnie zna  zagadnienia rodowiskowe. Wysoki poziom zmie-

niaj cej si  wiedzy mo e osi gn  dzi ki samokszta ceniu si  oraz uczestnictwie

w ró nego rodzaju konferencjach, kursach i szkoleniach metodycznych a tak e

dzi ki wspó dzia aniu z organizacjami i o rodkami zajmuj cymi si  edukacj

ekologiczn .

Spe niaj c wymogi pracy dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie eduka-

cji przyrodniczej nauczyciel w m odszych klasach szko y podstawowej powinien

kierowa  si  nast puj cymi zasadami:

— mniej naucza  a wi cej dzieli  si  swoimi odczuciami, czyli wzajemnie

przekazywa  sobie uczucia i emocje, gdy  tylko dzi ki temu mo na wzbu-

dzi  w dziecku szacunek do otaczaj cego wiata;

— by  uwa nym – ca y czas skierowanym na dzieci, czyli wykorzystywa

ka de ich pytanie i zainteresowanie;

— wzbudza  aktywno  u dzieci poprzez zadawanie pyta , pokazywanie inte-

resuj cych obiektów, d wi ków, kolorów itp.;

— najpierw pokazywa  jakie  do wiadczenie, pó niej opisywa  – dzieci lepiej

zrozumiej  to, co mog  zobaczy ;

— ukazywa  dzieciom szcz cie, które p ynie z kontaktów z przyrod ;

                             
10 W. Stawi ski (red.), Dydaktyka biologii i ochrony rodowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2006, s. 444–445.
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— nie zmusza  do uczenia tylko zach ca ;

— zadawa  pytania do ca ej grupy, aby stworzy  mi  atmosfer 11..

Wspó cze nie nauczyciel postrzegany jest jako osoba uczestnicz ca w roz-

woju dziecka, jako po rednik pomi dzy uczniem a otaczaj cym go wiatem;

którego zadaniem jest stworzenie swemu wychowankowi warunków do zdoby-

wania nowych do wiadcze  poprzez w asne dzia anie. Kreatywny nauczyciel,

poprzez swoje dzia ania dydaktyczno-wychowawcze, tworzy i organizuje odpo-

wiednie warunki do prowadzenia czynnej obserwacji, zabaw badawczych i eks-

perymentów przyrodniczych w szkole i poza ni . Powinien wspiera  zaintere-

sowania oraz zach ca  do podejmowania dzia a  na rzecz ochrony przyrody

i rodowiska. Jak s usznie zauwa a Kazimierz Denek:

[...] wi kszo  zaj  dydaktyczno-wychowawczych naszych szkó

w znacznym stopniu ma charakter przesadnie sformalizowany, werbalny,

zachowawczy i pami ciowy12.

Dokonana reforma systemu edukacji wymaga zmiany postaw wobec niej

nauczycieli wszystkich poziomów kszta cenia. Dlatego te  uczelnie kszta c ce

przysz ych nauczycieli stoj  przed konieczno ci  takiego przygotowania ich do

zawodu, eby nie tylko wykonywali swoje funkcje, czynno ci i zadania, lecz

nieustannie doskonalili je i ustawicznie poszukiwali nowych rozwi za , byli

otwarci na zmiany, pe ni twórczego niepokoju i stawali si  refleksyjnymi prak-

tykami.
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