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Dziecko przyjacielem przyrody 
 
 

Okres przedszkolny jest dobrym momentem do wszechstronnego rozwoju 

dziecka, które chętnie uczy się nowych rzeczy, rozwija swoje umiejętności  

i zainteresowania. Chłonie informacje niczym „gąbka”, łatwo wykształcić w nim 

prawidłowe nawyki np. codzienne przebywanie na świeżym powietrzu, dbanie  

o przyrodę. 
 

Edukacja przedszkolna nie powinna ograniczać się tylko do budynku,  

w którym jest stała temperatura, nieograniczony dostęp do zabawek i sprzętu audio. 

Dzieci powinny spędzać więcej czasu na powietrzu, a dorośli powinni nauczyć je 

przywiązywać dużą wagę  do pielęgnowania więzi człowieka z przyrodą. Na łonie 

natury nie ma tradycyjnych zabawek, ale  dzieci mogą bawić się tym, co znajdą na 

ziemi i co same zbudują.  Przedszkolaki mogą konstruować wieże z patyków, drogi  

z liści, tworzyć domino z kamieni, ćwiczyć slalom między pniami, uczyć się wiązać 

węzły, by stworzyć drabinkę ze sznurków, uprawiać własne warzywa w ogródku.  

Przyroda dostarcza rekwizytów-zabawek o wielu zastosowaniach, w zależności  

od fantazji i bieżących potrzeb dziecka. O ile plastikowy wóz strażacki może być tylko 

wozem strażackim, o tyle kopczyk piachu może raz być tajemniczą, smoczą górą  

a innym razem brzuchem ciężarnej mamy. Edukacja  w plenerze  umożliwia dzieciom  

bezkarne chodzić bosymi stopami po piasku, trawie, dotykać robaka, wspinać się na 

drzewo, patykiem dłubać w ziemi razem z nauczycielem, rodzicem lub samodzielnie. 
 

Każdy człowiek powinien potrafić radzić sobie w każdych warunkach 

klimatycznych, a im lepiej dzieci przyzwyczają się do chłodu, wilgoci i kontaktu  

z naturą, tym lepszy start w życie dorosłe będą miały zapewniony. Przedszkolaki 

powinny być odpowiednio ubrane, bo w myśl zasady (zawartej w skandynawskim 

przysłowiu) „Nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie”. Dlatego dzieci 

ubrane w czapki, kurtki, rękawiczki i kozaki mogą bez żadnych przeszkód bawić się  

i  uczyć na świeżym powietrzu.  
 

Przyroda, życie w zgodzie z nią i jej rytmami jest swego rodzaju nauką - 

inspirowaną pedagogiką przeżyć i przygody, której głównymi założeniami są holizm, 

stwarzanie przestrzeni dla inicjowanych przez dziecko gier i zabaw w naturze, 

traktowanie każdego dziecka jako odkrywcy i naśladowcy, postrzeganie zmysłowe 

oraz rozwój motoryczny jako fundament dla późniejszego procesu uczenia się, 

rozwój osobowości dziecka do odpowiedzialności za siebie i dojrzałego 

funkcjonowania w grupie. 
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„Nie usiądę na trawie!” 

 „Nie zdejmę butów!” 

 „Oooowad, odgońcie go!” 

 „Ślimak, fuj… „ 

„Pobrudziłem się, chcę do domu”, 

„Daleko jeszcze?” 

 

 

Ostatnimi czasy bardzo wiele słychać takich stwierdzeń. Zastanówmy się czy 

dzieci faktycznie boją się przyrody i najlepiej czują się w sterylnym otoczeniu swojego 

pokoju, czy winę za takie sytuacje ponoszą jednak dorośli. Zróbmy symboliczny 

„rachunek sumienia” odpowiadając sobie na pytanie kiedy ostatnio chodziliśmy  

z dziećmi boso po łące, bądź organizowaliśmy tor przeszkód w lesie? 
 

Jako nauczycielki jesteśmy świadkami wielu sytuacji, w których dzieci nie 

rozpoznają gatunków roślin, zwierząt, a owady napawają ich obrzydzeniem. Zmiany 

pogody nawet w tak młodym wieku sprawiają, że przedszkolaki są nerwowi, marudni 

a ich kontakt z przyrodą ogranicza się do zbierania kasztanów jesienią, spacerów  

i kąpieli latem w zbiornikach wodnych. To pewnego rodzaju „wygodnictwo” wzięło się  

z przekonania, że świat zewnętrzny naszpikowany jest niebezpieczeństwem.  

A tymczasem „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. 
 

Więcej widzieć, słyszeć, czuć to naturalna potrzeba każdego dziecka, 

ponieważ wszystkie dzieci cechuje ciekawość poznawcza otaczającej rzeczywistości. 

Poprzez codzienny kontakt z przyrodą rozwijana jest wrodzona ciekawość dziecka  

i chęć poznawania świata. Zachęcajmy dzieci do zadawania pytań, odpowiadamy na 

te pytania oraz motywujemy do wykazywania własnej inwencji. Częste przebywanie 

na łonie natury umożliwia dzieciom nie tylko rozwój umiejętności przydatnych  

w późniejszych etapach edukacji (szkoła) i sytuacjach codziennych, lecz także 

przyczynia się do nabycia u przedszkolaków sprawności i zdobywanie wiedzy  

w sposób empiryczny. Dzięki codziennym kontaktom z przyrodą dzieci mają okazję 

do spontanicznego przeżywania radości, do wyrażania siebie, do wspólnych zabaw  

z młodszymi bądź starszymi kolegami, koleżankami, do rozwoju zamiłowania do 

natury oraz odnajdywania swoich mocnych stron i zainteresowań.  
 

Zachęcamy również rodziców do jak najczęstszego przebywania z pociechami 

na łonie natury. Wspólne spacery, rozmowy, zabawy na powietrzu przyczynią się do 

budowania coraz większej więzi między Wami, do czerpania radości z obcowania  

z naturą. Warto wyłączyć telewizor, komputer i pooddychać świeżym powietrzem, 

wsłuchać się w głos śpiewających ptaków, poczuć na policzku, subtelny powiew 

wiatru. Uczmy dzieci prawidłowych kontaktów z przyrodą, w końcu jesteśmy jej 

częścią. 
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