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1. Wstęp 

Świat przyrody jest fascynujący, piękny i tajemniczy. Dostarcza nam on pozytywnych 
emocji oraz wzbudza zainteresowanie i podziw, wciąż odkrywamy go na nowo. Obcowanie 
z przyrodą daje spokój, co jest pewnym rodzajem terapii i dlatego już od najwcześniejszych 
lat życia człowieka należy tak kształtować jego sposób myślenia i zachowania, aby umiał o nią 
zadbać. W czasach gwałtownych zmian oraz szybkiego rozwoju cywilizacji pojęcia: ekologia, 
edukacja ekologiczna, ochrona środowiska nabierają coraz większego znaczenia. 
Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa, ginące zwierzęta – 
„wołają o pomoc”. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców naszej Ziemi, dlatego też 
ochrona środowiska przyrodniczego jest koniecznością. 

Dziecko już w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym 
i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą,  dlatego  od 
najwcześniejszych lat należy rozpocząć już kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec 
środowiska. Poznawanie przyrody, przeżywanie jej piękna i bogactwa, stwarzanie warunków 
bezpośredniego kontaktu z nią zapewnia dziecku bio-społeczny rozwój. Należy dostarczać mu 
możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. 
Przedszkolak powinien obserwować, badać, eksperymentować. Dzięki temu stosunek dziecka 
do obiektów przyrodniczych, ekosystemów stanie się bardziej osobisty. Edukacja z zakresu 
ochrony oraz kształtowania środowiska człowieka powinna więc stanowić składową część 
działalności dydaktyczno –wychowawczej nauczyciela i rodziców. 

Edukacja ekologiczna dzieci jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby 
i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając je od samego początku ich edukacji na 
potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących, wskazywanie 
piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od 
człowieka, od nich samych. 

Miejscem bytowania człowieka jest między innymi środowisko przyrodnicze, na które 
składa się skorupa ziemska wraz z glebą, atmosfera i woda (hydrosfera) oraz szata roślinna 
i świat zwierzęcy tworzący biosferę. Jak każda gospodyni/gospodarz zna i dba o swoje 
gospodarstwo tak i każdy człowiek powinien znać i troszczyć się o środowisko, w którym żyje. 

Edukacja ekologiczna to „świadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna 
i stopniowa działalność nauczyciela (rodziców, opiekunów) wobec dzieci przy ich 
pozytywnej motywacji i wielostronnej działalności.”. Od najmłodszych lat można 
wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, przez które będziemy 
w dziecku kształtować postawę ekologiczną. Postawa ta będzie charakteryzowała się 
ciekawością świata i współzależnością występującą w tym świecie, poczuciem więzi 
z przyrodą i ludźmi oraz uczeniem się odpowiedzialności za przyrodę i środowisko. Wszyscy 
powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest 
koniecznością, a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko 
chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym 
pokoleniom. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć jak 
najwcześniej, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej 
podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go 
otacza. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która 
jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą 
wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości 



i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Jednak w wielu wypadkach w niewystarczającym 
zakresie i stopniu wykorzystuje się najbliższe środowisko jako miejsce i środek edukacji 
ekologicznej, a tym samym obserwację i doświadczenie jako metody nauczania i uczenia się, 
poznawania i przeżywania jej bogactwa i piękna. W zbliżaniu dzieci przedszkolnych do 
przyrody i zaznajamianiu ich z zagrożeniami ekologicznymi szczególnie ważne jest uczenie 
się przez przeżywanie. Stwarza ono optymalne warunki do rozbudzania uczuć dzieci, a także 
sprawia, że wiedza o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, i zasobach jej ochrony staje się 
wartością, której chcemy bronić i dla której chcemy pozyskać innych.  

Pracując w oparciu o niniejszy Program, wprowadzamy dzieci/uczniów w świat 
najbliższego nam środowiska przyrodniczego. Program powinien zainspirować nauczycieli do 
stosowania nowatorskich form i metod pracy, a także integrowania poszczególnych obszarów 
edukacyjnych. Tematy i sposoby realizacji programu mają przede wszystkim pobudzić dzieci 
do samodzielnego działania, poszukiwania i myślenia. Edukacja z zakresu ochrony 
i kształtowania środowiska człowieka powinna więc stanowić składową część działalności 
opiekuńczo-rozwojowo-wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela i rodziców. Zawarte treści 
programowe odwołują się do wskazań Podstawy Programowej. Naczelnym zadaniem podczas 
realizacji treści zawartych w tym programie jest takie ich opracowanie przez nauczyciela, aby 
potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego dziecka.  

Program ten jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego 
zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

Ideą tego programu jest budzenie i rozwijanie więzi emocjonalnej z otaczającą 
przyrodą, rozwijanie świadomości uczniów o potrzebie ochrony środowiska oraz kształtowanie 
postaw proekologicznych na miarę ich możliwości rozwojowych. 

Zakres problematyki ekologicznej jest bardzo szeroki. W poniższym programie uwzględniono 
wybrane zagadnienia. Może on być modyfikowany i kontynuowany w kolejnych latach. 

Wdrażając program ekologiczny chcemy kształcić u dzieci/uczniów, ich rodziców oraz 
pracowników szkoły postawy takie jak: 

 poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego 
i społecznego, 

 dostarczyć rzetelnej wiedzy o środowisku naturalno-przyrodniczym, 

 dostarczyć odpowiednich wzorców zachowań, 

 kształtować umiejętność i chęć działania na rzecz środowiska. 

  



2. Cele 
Cele główne: 

 Rozbudzanie u dzieci i uczniów zainteresowań przyrodniczych; dostrzeganie i poznawanie 
piękna otaczającej nas przyrody; 

 Kształtowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska w tym kształtowanie 
postawy ekologicznej; 

 Poszerzenie oferty dydaktycznej; 

 Integrowanie lokalnych środowisk oświatowych; 

 Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie go dostrzeganie jego 
piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie 
mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski 
i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi,  

 Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą. 

 Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin. 

 Ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego. 

 Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska. 

Cele szczegółowe programu: 

 Uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego; 

 Zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie wiadomości na temat życia roślin i zwierząt; 

 Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia (stan 
środowiska przyrodniczego) na Ziemi; 

 Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez bezpośrednią obserwację, 
eksperymentowanie, poszukiwanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń; 

 Zapoznanie z przyczynami i skutkami zanieczyszczenia środowiska (wód, powietrza, 
gleby); 

 Zapoznanie z zasadami i sposobami ochrony środowiska przyrodniczego (i rozumienie 
konieczności ich przestrzegania); 

 Włączanie w akcje i działania proekologiczne; 

 Kształtowanie właściwych nawyków (oszczędzanie wody, energii, segregowanie odpadów 
– w celu recyklingu, itp.); 

 Wdrażanie do podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym 
życiu; 

 Stwarzanie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci/uczniów na inne osoby 
(członków rodzin dzieci/uczniów, innych ludzi); 

 Poszerzanie zasobu słownictwa o znaczeniu przyrodniczo-ekologicznym; 

 Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;  

 Obcowanie z przyrodą – wycieczki, spacery, zajęcia w terenie; 



 Nabycie umiejętności prowadzenia prostych obserwacji środowiska – zjawisk pogodowych, 
zmian zachodzących z nadejściem danej pory roku, świata roślin i zwierząt; 

 Rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo środowiska przyrodniczego; 

 Wdrażanie do zdrowego stylu życia – aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie 
zainteresowań, zdrowe odżywianie się; 

  



Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 
częstotliwość Odbiorca 

1. Określenie aktualnego poziomu 
świadomości ekologicznej i 
postaw proekologicznych. 

2. Edukowanie uczniów na temat 
ekologii oraz zwiększanie ich 
świadomości i wrażliwości na 
otaczający nas świat. 

3. Uczniowie są świadomi 
problemów ekologicznych. 

4. Odnawialne źródła energii. 

 

- narzędzia diagnostyczne 
- przedmioty szkolne 
- lekcje wychowawcze 
- zajęcia świetlicowe 
- zajęcia w terenie 
- eksperymenty 
- spotkanie z leśnikiem  

- nauczyciele przyrody, 
geografii, chemii, biologii, 
przyrody 
- wychowawcy 
- wychowawcy świetlicy 

wg. planu uczniowie  

Przykłady: 

 nauczyciele odpowiedzialni są za przeprowadzenie badania ankietowego badającego poziom 
aktualnej wiedzy i świadomości ekologiczenej jak i prezentowanych postaw proekologicznych. 
Badanie ankietowane przeprowadzone za pośrednictwem badania Europejskiego Centrum Rozwoju 
Kadr pt. „Ekologia” (badanie skierowane do całej społeczności szkolnej); 

 nauczyciele wyjaśniają zjawiska przyrodnicze na przykładzie rzeczywistych procesów i obiektów, 
na zajęciach w terenie. Przykładowe zagadnienia proponowane przez Ministerstwo: 

o przedmiot geografia: wpływ działalności człowieka na atmosferę na przykładzie smogu, 
inwestycji hydrologicznych na środowisko geograficzne; rolnictwa, górnictwa i turystyki na 
środowisko geograficzne; transportu na warunki życia i degradację środowiska 
przyrodniczego; konflikt interesów człowiek-środowisko, procesy rewitalizacji i działania 
proekologiczne, 

o przedmiot biologia: uczeń przedstawia porosty jako organizmy wskaźnikowe; ocenia stopień 
zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę porostową; przedstawia 
odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania 
tymi zasobami zgodnie zasadą zrównoważonego rozwoju, 



o przedmiot chemia: wskazuje przyczyny i skutki spadku stężenia ozonu w stratosferze 
ziemskiej; proponuje sposoby zapobiegania powiększaniu się „dziury ozonowej”; wymienia 
czynniki środowiska, które powodują korozję; opisuje obieg tlenu i węgla w przyrodzie; 
projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; 
opisuje skład i właściwości powietrza; wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń 
powietrza; wymienia sposoby postępowania pozwalające chronić powietrze przed 
zanieczyszczeniami, 

o przedmiot przyroda oraz inne: 

 uczniowie zaznajomieni zostają z terminem OZE, potrafią określić jaki typ energii to jest (wiatr, 
promieniowanie słoneczne, opady, fale morskie i geotermia), podstawowe wady, zalety oraz w jaki 
sposób funkcjonuje i kosztuje; 

 uczniowie poznają rolę drzewa w przyrodzie, znają znaczenie stwierdzenia 'drzewa są płucami 
świata', rozpoznają drzewa liściaste i iglaste w swoim otoczeniu; 

 uczniowie znają i rozpoznają rośliny i zwierzęta chronione; 

 udział w projektach recyklingowych - dostrzeganie potrzeby segregacji odpadów oraz wiedza jak to 
zrobić, wycieczka na wysypisko śmieci; 

 „szukaj rady na odpady” – ilość wytwarzanych śmieci, segregacja, dzikie składowiska, odpady 
przyjazne i nieprzyjazne dla środowiska, czas ich biodegradacji, „zwierzaki cudaki” – konkurs 
plastyczny na zwierzaki z recyklingu”; 

 jesteśmy gospodarzami naszej miejscowości – udział w akcji „sprzątanie świata”; 

 pokaz mody ekologicznej – konkurs na najciekawszy strój. 

 

 



1. Propagowanie 
proekologicznego sposobu 
myślenia oraz aktywności.  

2. ECO-trendy. 

3. BIO-inspiracje. 

4. Udział w Ogólnopolskich 
programach prozdrowotnych. 

 

- godziny wychowawcze 
- współpraca z organizacjami, 
fundacjami ekologicznymi 
- piknik na powitanie lata 
- spotkanie z pszczelarzem 
- zajęcia kulinarne 
- konkursy  

- wychowawcy klas 
- Renata Stanisz,  
- Agnieszka Kubusiak,  
- Jolanta Sokół,  
- Joanna Turowska 
- wychowawcy świetlicy 

cały rok 
szkolny 

uczniowie  

Przykłady: 
 stworzenie EKO-Kodeksu – dokument zawiera zbiór zasad postępowania proekologicznego; 

 przeprowadzenie szkolnego projektu pt. „Świadomy konsument”. Projekt ma za zadanie pokazać 
konsumpcyjny sposób codziennego funkcjonowania oraz nieodzowną chęć otaczania się coraz to 
nowymi i niepotrzebnymi przedmiotami. Projekt uświadamia również jaki wpływ mają na nas 
informacje przekazywane przez mass media. Uczniowie dowiedzą się, że reklamy „nafaszerowane” 
są różnymi manipulacyjnymi technikami, które utrwalają w nas chęci zakupowe oraz nieustanne 
gonienie za nowinkami ze świata mody, kosmetyki, elektroniki, itp.; 

 podczas godziny wychowawczej uczniowie poruszą temat:  
o „oszczędzanie” oraz bycie „ekoodpowiedzialnym”, 
o produkty ECO, BIO. W jaki sposób rozpoznać firmy rzeczywiście przyjazne dla środowiska 

i nie dać się wprowadzić im w błąd, 
o eco-żywność, czym jest, jak rozpoznać oraz gdzie kupić, 
o zdrowa żywność i superfood, czyli zajęcia poświęcone żywności bogatej w składniki 

odżywcze. Uczniowie tworzą własne menu i przygotowują proste potrawy, 
o „pracowity jak pszczoła” - wycieczka do lokalnej pasieki. Uczniowie dowiadują się jakie 

znaczenie dla ekosystemu mają pszczoły, z czym obecnie się zmagają oraz czym grozi nam 
ich wymarcie, 

o „jesteś tym co jesz”, projekt wspierający edukację na temat świadomego i odpowiedzialnego 
kupowania oraz przyrządzania pokarmów, 



o „woda mineralna i źródlana - wody smakowe oraz tzn. soft drinks'”, czyli wszystko co trzeba 
wiedzieć o wodzie.  Uczniowie dowiadują się, że kupowane przez nich produkty nie są sobie 
równie; wiedzą w jaki sposób czytać oraz interpretować etykiety na produktach, 

o „eco i bio hieroglify”, czyli w jaki sposób dobrze czytać i poprawnie interpretować znaczki 
na produktach, 

o projekt „świadome zakupy” wprowadza uczniów w świat dorosłego konsumenta, który 
codziennie staje przed wyborem zakupu produktów spożywczych czy pierwszej potrzeby. 
Wielość produktów, etykiety reklamowe oraz skomplikowane składy, często nie ułatwiają 
podjęcia decyzji, który produkt jest najlepszy i należy go kupić. Nauczyciele pomagają 
uczniom zrozumieć to zagadnienie, 

 udział w programie 1Planet4All – Razem dla klimatu! to program edukacji globalnej, który kładzie 
szczególny nacisk na edukację klimatyczną z elementami medialnymi. Realizowany jest przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2020-2023, we współpracy z organizacjami z jedenastu 
innych państw Unii Europejskiej; 

 spotkanie z nadleśnictwem - uczniowie rozumieją konieczność dbania o zagrożone gatunki; wiedzą 
skąd bierze się konieczność dokarmiania zwierząt w okresie zimowym oraz potrafią odpowiednio 
dobrać karmę do zwierzęcia; 

 uczniowie organizują kampanie pt. zero waste podczas, której uświadamiają zebranym znaczenie 
ekologii podczas prezentowania znanych marek, które podążają już z tym trendem, np.: 

o ekologiczne buty Reebook (jeden z najnowszych modeli butów Reebok wykonany jest 
z materiałów przyjaznych środowisku: kukurydzy, materiału pochodzącego z produkcji oleju 
rycynowego i bawełny), 

o firma Myra wynalazła opakowanie dezodorantu wielokrotnego użytku, 
o pływający Pac-Man na Pacyfiku, którego zadaniem jest czyszczenie mórz, 
o jadalne opakowanie,  
o itp., 



 „owoce i warzywa w szkole” – dni kiedy do szkoły przyjeżdżają świeże owoce i warzywa dostępne 
dla uczniów za darmo. Projekt ma za zadanie zwiększenie świadomości na temat zdrowych 
produktów żywieniowych oraz wyrobienie nawyku sięgania po takie produkty;  

 „pomysłów pełna głowa i potrawa gotowa – zajęcia kulinarne uwzględniające zdrowe odżywianie; 

 zbiórka zużytych baterii – REBA Organizacja Odzysku S.A. 

1. Zwiększanie wiedzy 
nauczycieli w temacie ekologii 
oraz działań proekologicznych. 

2. Nawiązanie współpracy 
z fundacjami, organizacjami 
ekologicznymi. 

3. Wyposażenie pedagogów 
w narzędzia potrzebne do 
efektywniejszego prowadzenia 
zajęć edukacyjnych.  

- szkolenia dla nauczycieli 
- współpraca z organizacjami 
zewnętrznymi  

- dyrektor 
- koordynator programu 

cały rok 
szkolny 

nauczyciele, 
wychowawcy  

Przykłady: 
 nawiązanie współpracy z fundacjami, organizacjami ekologicznymi tj. Greenpeace Polska, WWF 

Polska, Global Ecovillage Network, czy wiele innych, uzależnionych od zainteresowań i możliwości 
młodych ludzi; 

 przeprowadzenie szkoleń doszkalających w temacie ekologii oraz zachowań skierowanych na 
ochronę środowiska naturalnego; 

 przystąpienie do programu pt. Szkoła dla Ekorozwoju; 

 
 



3. Korzyści dla placówki, ucznia, nauczyciela, otoczenia 
Realizacja Programu przyniesie naszej szkole wielorakie korzyści, zarówno w sferze 

organizacyjnej, jak i w dziedzinie szeroko zakrojonej współpracy z lokalnym środowiskiem, 
rodzicami i instytucjami. Wspólnie podejmowane działania zintegrują zespół wychowanków 
i uformują u nich właściwe nawyki i postawy oraz zwrócą uwagę na ważny problem ochrony 
środowiska. 

Korzyści dla szkoły: 

 poszerzenie działań dydaktyczno-wychowawczych, 

 promowanie szkoły w szerszym środowisku, 

 wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. 

Korzyści dla nauczycieli: 

 rozwijanie kreatywności, 

 samorealizacja, 

 inspiracje dla twórczych rozwiązań, 

 zapewnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. 

Korzyści dla dzieci/uczniów: 

 rozwijanie zamiłowania do piękna przyrody, 

 poszerzanie wiedzy na temat środowiska, w którym żyje, 

 postrzeganie i rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, 

 nabieranie odpowiedzialności i troski o otaczający świat zwierząt i roślin, 

 wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych. 

  



4. Nadzór nad realizacją Programu 
Sposoby ewaluacji Programu: 

• analiza dokumentów, protokoły konkursów, quizów ekologicznych, fotografie, karty 
pracy dzieci, zielniki, albumy, prace plastyczno–techniczne, wiadomości zamieszczone 
na tablicy informacyjnej i na stronie szkoły, wpisy w dziennikach zajęć,  

• obserwacja dzieci/ uczniów w czasie zabaw i zajęć,  
• zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych,  
• zaangażowanie rodziców w przeprowadzonych zajęciach, konkursach, spotkaniach. 

W szkole powołuje się funkcję Koordynatora ds. Edukacji Ekologicznej, którego zadaniem jest 
nadzór na realizacją Planu, dokumentowanie wybranych działań oraz ewaluacja efektów 
w formie raportu przedstawianego Radzie Pedagogicznej najpóźniej na ostatnim zebraniu 
w roku szkolnym. 

Funkcję Koordynatora ds. Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2021/22 pełni Pani Renata 
Stanisz. 

Za nadzór pedagogiczny nad realizacją Planu oraz realizacją zadań przez Koordynatora ds. 
Edukacji Ekologicznej odpowiada Dyrektor. 


