
„Mamy tylko jedną Ziemię,  

a jej przyszłość zależy od każdego,  

na  pozór niewielkiego, ludzkiego działania, 

zależy od każdego z nas.” 
 

(Florian Plit) 
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I WSTĘP 

W przedszkolu kształtuje się postawy proekologiczne dzieci, wyrabiając w nich wrażliwość i poczucie obowiązku oraz 

uzmysławia znaczenie przyrody dla nich samych oraz całej ludzkości. Takie cele osiąga się przez wyposażenie dzieci w 

odpowiedni zasób wiedzy w zakresie ochrony środowiska i przez budowanie ich świadomości ekologicznej. Dziecko 

powinno wiedzieć i zrozumieć, że:  

 

a) to wszystko, co jest niezbędne do życia człowiekowi czerpie z przyrody;  

b) człowiek nadmiernie zanieczyszcza środowisko i w nie do końca przemyślany sposób wykorzystuje jego zasoby;  

c) należy ograniczać ten proces, a najlepiej zapobiegać mu. 

 

Przyjmuje się, że już dzieci można i należy nauczać korzystania z zasobów przyrody. Edukacja ekologiczna powinna więc 

stanowić część działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Poprzez 

różnorodne formy pracy z dziećmi pokazuje się im, że środowisko przyrodnicze jest dla człowieka użyteczne, więc należy o 

nie dbać. Jednym z głównych zadań staje się więc wzbudzenie u dzieci wrażliwości na przyrodę ożywioną i nieożywioną 

oraz wywołanie u nich poczucia odpowiedzialności i troski o jej zachowanie. Stopniowo dzieci zaczynają rozumieć, że 

człowiek, niszcząc środowisko, niszczy samego siebie. 

 

Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym to świadoma i zamierzona działalność nauczycieli i rodziców, której 

celem jest zapewnienie im: 

 

• sytuacji do przeżyć z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z obiektami i zjawiskami przyrodniczymi; 

• podstawowych i zasadniczych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach występujących w ich najbliższym 

środowisku życia; 

• podstawowej orientacji o znaczeniu obiektów i zjawisk dla ich życia; 

• uzmysłowienia związków przyczynowo-skutkowych wszelkich procesów przyrodniczych, zwłaszcza w najbliższym 

środowisku ich życia i działalności; 

• doprowadzenie do przestrzegania zależności między stanem środowiska a samopoczuciem i zdrowiem ludzi; 



• ukształtowanie nawyku oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i maksymalnej ich ochrony; 

• możliwości ukształtowania umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystywania niektórych odpadów znajdujących się 

w najbliższym środowisku: domu, przedszkolu, podwórku; 

• możliwości ukształtowania potrzeby przestrzegania norm (nakazów i zakazów) ekologicznych przez samych siebie i 

innych, zwłaszcza rówieśników, rodzeństwo, rodziców; 

• możliwości ukształtowania nawyków kultury ekologicznej i zdrowotnej w ich miejscu zabawy, wypoczynku, nauki i 

pracy; 

• możliwości ukształtowania ekologicznego stylu życia, zwłaszcza w zakresie przestrzegania zachowań kulturalno-

higienicznych w odniesieniu do czystości osobistej i najbliższego środowiska; 

• warunków do kształtowania pożądanych postaw wobec ludzi, zwierząt i roślin; 

 • warunków do kształtowania umiejętności współdziałania na rzecz ochrony, odnawiania, przekształcania, racjonalnego 

eksploatowania i pomnażania bogactwa najbliższego środowiska przyrodniczego. 

 

Chodzi więc o ukształtowanie w świadomości dziecka postawy ekologicznej, która charakteryzuje się: 

 

• zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych; 

• ciekawością świata i praw nim rządzących; 

• świadomością i zrozumieniem praw i zależności panujących w przyrodzie; 

• odpowiedzialnością wobec wszystkich form życia; 

• aktywnością i poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi; 

• szacunkiem dla różnorodności i odrębności biologicznej i kulturowej. 

 

 

 

 

 

 

 



II METODY, FORMY I ŚRODKI KSZTAŁTUJĄCE POSTAWY EKOLOGICZNE 
 

Pozytywne postawy wobec przyrody, ochrony środowiska, kształtowania i ulepszania mają nie tylko 

metody nauczania kształtującego, ale i wychowującego. Do metod tych zaliczamy:  

 

1) praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska (prace społeczno-użyteczne, porządkowanie terenu, uprawa i 

pielęgnowanie roślin, hodowla zwierząt, budowanie karmników i budek lęgowych, opieka nad pomnikami przyrody, 

uczestnictwo w konkursach i akcjach ochrony środowiska, propagowanie idei ochrony środowiska przez afisze i plakaty, 

wystawki tematyczne, prowadzenie kącika ekologicznego, biblioteczki ekologicznej, wykonywanie albumów, zbieranie 

wierszy i zabaw o tematyce proekologicznej), rejestrowanie przyrody za pomocą ołówka, kartonu, modelowanie z gliny, 

aparatu fotograficznego, itp.  

2) obserwacje świata roślin i zwierząt, zjawisk przyrodniczych i społecznych;  

3) eksperymenty obrazujące procesy przyrodnicze i skutki ludzkiej ingerencji, pokazy;  

4) opowiadania, opisy, praca z tekstem literackim; 

5) gry i zabawy (terenowe, badawcze, gimnastyczne, dydaktyczne, loteryjki obrazkowe, zabawy rytmiczno-muzyczne, 

dramowe);  

6) wycieczki i spacery (podglądanie życia przyrody, zaobserwowanie, jak ludzie szpecą i niszczą przyrodę oraz ją ratują, 

przyzwyczajanie dzieci do szanowania przyrody i poczucia odpowiedzialności za nią);  

7) kontakt ze sztuką poświęconą przyrodzie (muzyka, obraz, zdjęcie);  

8) twórczość plastyczna dzieci, tworzenie kompozycji z zebranych darów natury itp. 

 

W procesie kształtowania nie zapominamy o środkach dydaktycznych:  

 

a) wizualno-manipulacyjnych (np. gry i domina o treści ekologicznej, zbiory kart i inne);  

b) urządzeniach i środkach technicznych (np. lupa, mikroskop, lornetka, aparat fotograficzny, kamera wideo, przeglądarka, 

sprzęt laboratoryjny do doświadczeń, sprzęt ogrodniczy, sprzęt do dokonywania obserwacji zjawisk meteorologicznych – 

wiatromierz, zegar słoneczny, modele karmników, sprzęt do uprawy roślin i hodowli zwierząt, pojemniki do 

przechowywania materiału przyrodniczego). 



III TREŚĆ I STRUKTURA PROGRAMU 

Mając na uwadze wzbogacenie świadomości ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, a także rozbudzenie 

ciekawości przyrodniczej i chęć poznania najbliższego środowiska, opracowany został program z tego zakresu pt.  

„Mali Przyjaciele Natury ”. Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3 do 6 roku życia. 

Treści w nim zawarte mogą być realizowane w dowolnej kolejności oraz dobrane do odpowiedniego wieku dziecka, dając 

możliwość rozwijania zainteresowań środowiskiem przyrodniczym. Materiał dobrany jest w taki sposób, aby pobudzić 

wśród dzieci chęć do myślenia, działania, poszukiwania rozwiązań oraz zaspokojenia ciekawości. Przedstawione treści 

programu mogą być dla nauczyciela inspiracją w planowaniu działań pedagogicznych, dzięki którym dziecko polubi 

otaczający świat i wykaże troskę o jego stan. 

 

Program składa się z trzech modułów: 

 

1) Bogactwo przyrody 

2) Zdrowie i bezpieczeństwo 

3) Działalność na rzecz ochrony środowiska 

 

IV PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
 

Program, ma kształtować wśród dzieci postawę ekologiczną, która będzie charakteryzowała się ciekawością świata  

i współzależnością w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za przyrodę  

i środowisko. Zapewne im wcześniej dziecko zacznie zaprzyjaźniać się ze światem przyrody, tym bardziej będzie wrażliwe 

na szkody i krzywdy wyrządzone przez innych. 

 

 

 

 



V TREŚCI PROGRAMOWE 
 

MODUŁ 
TREŚCI 

PROGRAMOWE 
ZADANIA 

 
MODUŁ I 

 

BOGACTWO 

PRZYRODY 

 

1. Nabywanie 

wiedzy 

przyrodniczej przez 

bezpośredni kontakt 

z przyrodą w czasie 

zabaw i zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rozumienie znaczenia przyrody w życiu człowieka. 

• Wielozmysłowy kontakt z przyrodą w najbliższym otoczeniu przedszkola. 

• Przejawianie właściwego stosunku do świata roślin i zwierząt. 

• Wykorzystanie kącika przyrody do poszerzenia wiedzy i rozwijania 

zainteresowań przyrodniczych. 

• Wzbogacanie i segregowanie zbiorów. 

• Pielęgnowanie roślin. 

• Zakładanie hodowli, prowadzenie doświadczeń, badań. 

• Obserwowanie rozwoju roślin 

• Określanie warunków sprzyjających rozwojowi roślin. 

• Poznanie wybranych gatunków roślin, występujących na terenie 

przedszkolnym i w jego najbliższym otoczeniu. 

• Rozpoznawanie i nazywanie gatunków drzew rosnących w najbliższym 

otoczeniu (drzewa liściaste i iglaste). 

• Poznanie wybranych gatunków zwierząt, jeżeli to możliwe -w toku 

obserwacji. 

 

2. Dostrzeganie 

zmienności przyrody w 

różnych porach roku. 

 

 

Zapoznanie ze zjawiskami charakterystycznymi dla jesieni (deszcz, mgła, 

obniżenie temperatury, krótsze dni). 

• Dostrzeganie zmian zabarwienia liści. 

• Poznanie przyczyn zmiany koloru i opadania liści. 

• Poznanie różnych gatunków jesiennych owoców i warzyw. Określanie ich 

koloru, wielkości, kształtu, smaku, wartości odżywczych. 



• Rozpoznawanie owoców i warzyw po dotyku, smaku, zapachu. 

• Gromadzenie i segregowanie owoców i warzyw w kąciku przyrody. 

• Wykonywanie pod nadzorem nauczyciela jesiennych sałatek i surówek. 

• Zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew owocowych. Rozumienie 

pojęcia: sad. 

• Poznanie innych drzew owocujących jesienią (jarzębina, dąb, 

kasztanowiec, buk). 

• Rozpoznawanie ich liści i owoców. 

• Rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków grzybów (grzyby jadalne i 

niejadalne). 

• Prowadzenie zabaw i zajęć z wykorzystaniem jesiennych zbiorów. 

• Zapoznanie z jesiennymi zwyczajami wybranych zwierząt (odloty ptaków, 

gromadzenie zapasów, sen zimowy). 

• Poznanie pracy człowieka związanej z uprawą roślin i hodowlą zwierząt. 

• Obserwowanie wyglądu różnych środowisk w okresie zimy. 

Określanie pogody i charakterystycznych dla zimy zjawisk atmosferycznych: opady 

śniegu, wiatr, niska temperatura, krótkie dni, długie noce, „zasypianie” roślin. 

• Poznanie i nazywanie niektórych gatunków drzew iglastych (gatunki 

chronione). 

• Systematyczne dokarmianie zwierząt pozostających w kraju na zimę. 

Gromadzenie pokarmu dla ptaków. 

• Rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających w kraju na zimę. 

• Prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem śniegu i lodu. 

• Rozpoznawanie śladów pozostawionych na śniegu. 

• Obserwowanie różnych środowisk przyrodniczych w okresie przedwiośnia i 

wiosny. 

Określanie charakterystycznych dla wiosny zjawisk przyrodniczych oraz ich 

wpływu na rozwój roślin i życie zwierząt. 

• Rozumienie przyczyn topnienia śniegu, rozwoju roślin. 

• Poznanie charakterystycznych dla wiosny roślin i zwierząt zwiastuny 

wiosny. 



• Rozumienie pojęcia: rośliny chronione. Poznanie wybranych gatunków 

roślin chronionych. 

• Zapoznanie z wiosennymi zwyczajami zwierząt. 

• Powrót ptaków, budowanie gniazd, składanie jaj. 

• Budzenie się ze snu zimowego, zwyczaje ssaków. 

• Pojawianie się młodych zwierząt. 

• Poznanie cyklu rozwojowego motyla i żaby. 

• Wykonywanie prostych prac związanych z uprawą roślin w ogrodzie 

przedszkolnym oraz w kąciku przyrody. 

• Bezpieczne korzystanie ze sprzętu ogrodniczego pod nadzorem dorosłych. 

• Nazywanie czynności związanych z uprawą ziemi. 

• Prowadzenie obserwacji zmian zachodzących w wyglądzie roślin na 

poszczególnych etapach wegetacji. 

Określanie cech charakterystycznych dla lata: pogoda, zjawiska atmosferyczne, 

długie dni, krótkie noce. 

• Obserwowanie bujnego rozkwitu przyrody, bogactwa życia świata 

roślinnego. 

• Poznanie nowych gatunków roślin: wykonywanie zielników, albumów 

przyrodniczych. 

• Wykorzystanie materiału przyrodniczego do prac plastycznych i 

technicznych. 

• Poszerzanie doświadczeń przyrodniczych poprzez udział w spacerach, 

wycieczkach, piknikach. 

• Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku kontaktu ze zwierzętami. 

• Przestrzeganie zakazu spożywania nieznanych roślin. 

• Rozwijanie umiejętności określania pogody w różnych porach roku. 

• Określanie charakterystycznych cech pogody, zjawisk atmosferycznych. 

• Prowadzenie kalendarza pogody. 

• Poznanie przyrządów pomagających określić pogodę (termometr, 

barometr). 

• Rozumienie wpływu pogody na świat roślin, zwierząt i ludzi. 



• Poznanie sił przyrody pomocnych człowiekowi i niebezpiecznych 

(niszczycielskich). 

 

3. Poznawanie 

wybranych ekosystemów: 

parku, lasu, ogrodu, łąki, 

pola. 

 

 

• Bezpośrednia i pośrednia obserwacja wybranych ekosystemów. 

• Dostrzeganie charakterystycznych przedstawicieli fauny i flory, 

rozróżniających te ekosystemy. 

• Porównywanie wybranych ekosystemów w kolejnych porach roku. 

• Wiedza o znaczeniu przyrodniczym, estetycznym i żywieniowym wybranego 

ekosystemu w życiu i gospodarce człowieka. 

• Rozumienie i poszanowanie wybranych ekosystemów jako miejsca życia wielu 

zwierząt. 

4. Poznawanie bogactwa 

świata zwierząt. 

 

 

• Prowadzenie obserwacji zwierząt żyjących na wolności w najbliższym 

otoczeniu. 

• Poznanie wybranych gatunków zwierząt hodowlanych, dzikich i 

egzotycznych. 

• Opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się, odżywiania. 

Poznawanie zwyczajów zwierząt. 

• Naśladowanie w toku zabaw sposobu poruszania się zwierząt, 

wydawanych przez nie głosów. 

• Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa. 

• Poznanie zwierząt prowadzących dzienny i nocny tryb życia. 

• Rozumienie roli zwierząt w życiu człowieka. 

• Rozumienie pojęć: ptaki, gady, ssaki. 

• Poznanie chronionych gatunków zwierząt (np. orzeł, bocian, bóbr, wilk). 

• Interesowanie się gatunkami wymarłymi. Dostrzeganie zmian 



ewolucyjnych. 

• Gromadzenie albumów, książek przyrodniczych, plakatów ze zwierzętami. 

Szukanie dodatkowych informacji na temat życia zwierząt. 

• Przezwyciężanie lęku i przesądów związanych ze zwierzętami. 

Przestrzeganie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt. 

5. Poznawanie różnych 

krajobrazów, stref 

klimatycznych. 

• Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu swojego regionu. 

• Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu różnych regionów Polski 

(góry, niziny, wyżyny, pojezierza, wybrzeże). 

• Rozróżnianie kolorów na mapie oraz określanie, co one oznaczają. 

• Wskazywanie różnic w ukształtowaniu terenu własnej okolicy i innych 

regionów Polski. 

• Gromadzenie materiałów i wykonywanie prac, albumów prezentujących 

poszczególne krainy geograficzne. 

• Opisywanie charakterystycznych cech różnych stref klimatycznych. 

➢ Zapoznanie z warunkami życia w różnych strefach klimatycznych. 

➢ Poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w różnych 

strefach klimatycznych. 

➢ Rozróżnianie i szanowanie przedstawicieli ras ludzkich. 

• Dostrzeganie zmienności w krajobrazie i nazywanie ich (pustynia, 

dżungla). 

• Oglądanie różnych map i globusów. Odnajdywanie na nich 

kontynentów, oceanów, mórz, pasm górskich, rzek. 

6.  Prowadzenie 

doświadczeń. 

Poznawanie w toku 

działania właściwości 

niektórych ciał oraz 

wybranych zjawisk z 

• Prowadzenie hodowli roślin i zwierząt. 

• Zapoznanie z kalendarzem pogody, sposobami oznaczania pogody. 

Systematyczna obserwacja i prowadzenie kalendarza pogody. 

• Rozumienie prognoz pogody podawanych w radiu, telewizji. 

• Poznanie właściwości niektórych ciał, np. tonięcie, topnienie, rozpuszczalność, 

ciężar. 

• Poznawanie właściwości substancji, np. piasku, gliny, ziemi, śniegu, lodu, 



zakresu przyrody 

nieożywionej. 

 

wody, soli. 

• Prowadzenie doświadczeń z wiatrem. Poznanie alternatywnych źródeł 

energii. 

• Poznanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie. 

• Znajomość niektórych zjawisk optycznych (powstawanie cienia, tęczy). 

 

MODUŁ II 

 
ZDROWIE  

I BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Nauka czynnej 

postawy w stosunku do 

swojego zdrowia i 

bezpieczeństwa. 
 

• Rozróżnianie pojęć: zdrowie, choroba. 

• Poszerzenie wiedzy na temat tego, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. 

• Przestrzeganie zasad higieny. 

• Dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych. Niedopuszczanie do 

wyziębienia i przegrzania organizmu. Hartowanie organizmu. 

• Rozumienie podstawowych zasad zdrowego odżywiania. Dostarczanie 

organizmowi niezbędnych składników odżywczych. 

• Chronienie się przed zarażeniem, np. unikanie kontaktu z osobami 

chorymi, przeziębionymi. 

• Codzienne przebywanie na świeżym powietrzu. Wietrzenie pomieszczeń. 

• Troska o higienę wzroku i słuchu. 

➢ Unikanie hałasu, porozumiewanie się półgłosem. 

➢ Właściwe oświetlenie podczas zabawy i pracy przy stolikach. 

➢ Oglądanie telewizji z odpowiedniej odległości. 

• Przestrzeganie norm i zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zajęć i 

zabaw w sali i na terenie przedszkolnym. 

➢ Ostrożne poruszanie się. 

➢ Nieoddalanie się z sali i terenu przedszkolnego. 

• Ostrożne i właściwe korzystanie z zabawek, sprzętu, urządzeń oraz 

materiałów i przyborów plastycznych. 

➢ Przestrzeganie ustalonych zakazów, np. korzystania ze sprzętu 

elektrycznego, spożywania nieznanych owoców. 

• Unikanie zagrożeń związanych ze zmianami pogody: burza, ulewa, wiatr. 

• Przejawianie ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych. 



• Zwracanie się o pomoc w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

niepewności, obaw o własne bezpieczeństwo. 

• Przejawianie troski o stan zdrowia najbliższych, kolegów. 

• Rozumienie znaczenia profilaktyki zdrowia i szczepień ochronnych. 

• Nabywanie pozytywnego stosunku do lekarza, pielęgniarki, stomatologa. 

 

 

MODUŁ III 

 
DZIAŁALNOŚĆ  

NA RZECZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

 

1. Dostrzeganie 

pozytywnych i 

negatywnych skutków 

działalności człowieka dla 

stanu naturalnego 

środowiska. 

• Poznanie korzyści i szkód związanych z rozwojem cywilizacji. 

• Rozumienie zależności między organizmami żywymi na Ziemi. 

• Rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju 

roślin, zwierząt, ludzi. 

• Rozumienie konieczności ochrony przyrody. 

➢ Szanowanie przyrody w najbliższym otoczeniu. Troska o czystość i 

estetykę najbliższego otoczenia przyrodniczego. 

➢ Oszczędne gospodarowanie energią elektryczną, wodą. 

• Ograniczanie ilości śmieci -recykling. Segregowanie śmieci w przedszkolu i w 

domu. 

• Wykorzystanie materiałów odpadowych podczas zajęć plastycznych i 

technicznych. 

• Czynne uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony przyrody: sprzątanie 

terenu wokół przedszkola, pomoc w sadzeniu kwiatów, krzewów. 

• Poznanie wybranych gatunków chronionych roślin i zwierząt. 

• Właściwy stosunek do roślin i zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI EWALUACJA PROGRAMU 

 
Istotnym elementem w pracy pedagogicznej jest ewaluacja. Współczesne rozumienie ewaluacji to nie tylko kontrola, ocena 

czy zbieranie danych, to przede wszystkim refleksja własna ukierunkowana na rozwój. Kryterium oceny nie jest stan wiedzy 

dziecka w danym momencie, ale jego praca, zaangażowanie, postępy 

 

Narzędzia ewaluacji: 

 

•  obserwacja dzieci 

•  rozmowy z dziećmi i rodzicami; dyskusje 

•  angażowanie i udział w akcjach proekologicznych; sprawozdanie 

•  ankieta dla rodziców; kwestionariusz ankiety 

•  prace dzieci 
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