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WARTOŚĆ POZNAWCZA PODRĘCZNIKÓW 
W KSZTAŁTOWANIU WIEDZY PROEKOLOGICZNEJ 

UCZNIÓW KLASY I

Wprowadzenie

W łaściwy stosunek em ocjonalny do przyrody, szacunek dla wszystkiego co żyje, 
poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie wobec środowiska naturalnego należy 
kształtować od lat najmłodszych. Dzieciom trzeba uświadomić fakt, że jesteśm y częścią świa
ta przyrodniczego. Istnieje konieczność ukazania uczniom zasady, że człowiek jest odpowie
dzialny za utrzymanie pięknych krajobrazów, lasów, czystych wód. Nauka przyrody, w cało
kształcie celów edukacyjnych pierwszego etapu kształcenia, spełnia wyjątkowo istotną rolę, 
gdyż uczniowie opanowują elementarne pojęcia z przyrody żywej i nieożywionej. Są to także 
um iejętności i nawyki, które staną się podstawą do nauki różnych przedmiotów w zakresie 
szeroko rozumianego przyrodoznawstwa w klasach wyższych.

Zakres programowy treści proekologicznych w klasie I

Etap edukacji początkowej wprowadza dziecko w kulturę szkoły, wyposaża w narzę
dzia zdobywania wiedzy i zaciekawia dalszą nauką. Kształcenie na tym etapie ma charakter 
zintegrowany, co znaczy że nauczyciel nie jest związany podziałem dnia nauki na lekcje, nie 
dzieli aktywności uczniów według przedmiotów i nie ocenia osiągnięć ucznia w poszczegól
nych przedmiotach.

Cele kształcenia określone w podstawie programowej jasno odnoszą się do eduka
cji ekologicznej w nauczaniu początkowym. Jednym z głównych zadań jest: zainteresowa
nie różnorodnością oraz porządkiem świata przyrodniczego i społecznego. Ideą przewodnią 
edukacji środowiskowej jest
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(...)  pokazać dziecku złożoność świata i miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, 
społecznym i kulturowym. Program szczególnie akcentuje problematykę związaną z porozu
miewaniem się, najbliższym środowiskiem, bezpieczeństwem i zdrowiem, dostarczając dziecku 
sposobności do podejmowania działań pozwalających na pełne przeżycie dzieciństwa (Rozpo
rządzenie MEN 2008).

Znając główny cel odpowiadający wprowadzaniu wiedzy proekologicznej, można 
przedstawić treści oraz wymagania stawiane uczniom na pierwszym etapie edukacji w za
kresie kształcenia proekologicznego. Podstawa programowa dla I etapu kształcenia zawiera 
następujące zagadnienia w dziale: E du kacja  przyrodn icza. W ychow anie do  rozum ien ia i p o 
szan ow an ia  przyrody  ożyw ionej i n ieożyw ionej. Uczeń kończący klasę I:

1. w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:
a) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, 
pole uprawne, sad i ogród (działka),
b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty pta
ków, zapadanie w sen zimowy,
c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, 
w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności 
w kąciku przyrody),
d) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapy
lanie kwiatów' przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,
e) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, 
zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni 
przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom 
przetrwać zimę i upalne lato,
f) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owo
ce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin 
i zwierząt,
h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;
2. w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:
a) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
b) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do poda
nych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,
c) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje 
rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
d) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, 
i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. {Rozporządzenie MEN 2008: 212-213)

Rozpatrując dalej, możemy wymienić podstawowe pojęcia ekologiczne obowiązujące 
w klasie I szkoły podstawowej, które zostały wymienione w tabeli 1.

Analizując przedstawione założenia, zauważyć można, że aktualna podstawa progra
mowa zawiera nie tylko, tak jak  to m iało m iejsce dawniej, treści związane z ochroną gatun
kową roślin i zwierząt, rolą rezerwatów oraz parków narodowych, ale uwzględnia wszystkie 
aspekty środowiska, z którymi spotykamy się każdego dnia. W  nauczaniu zintegrowanym 
nastąpiło połączenie treści ekologicznych z innymi edukacjami, takimi jak: polonistyczna, 
matematyczna, plastyczna, ruchowa, a także muzyczna. Edukacja środowiskowa

(...) stanowi jeden z podstawowych obszarów kształcenia na poziomie klas I-III, bez wy
dzielania poszczególnych przedmiotów nauczania i jako taki partycypuje w całokształcie zadań 
edukacyjnych nauczania zintegrowanego (Zioło 2002: 31).
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T a b e l a  i . Podstawowe pojęcia ekologiczne w klasie I

Pojęcia ekologiczne

w zakresie rozumienia 
i poszanowania świata 
roślin i zwierząt:

park, las, pole uprawne, sad, ogród, działka, łąka

pory roku: jesień, zima, wiosna, lato, słońce, księżyc

ptaki, ssaki, owady, ryby, gady

powietrze, woda, gleba

ochrona przyrody: pożary, śmieci, odpady

kwiaty, liście, grzyby, owoce, łodyga, drzewo

w zakresie rozumienia
warunków
atmosferycznych:

pogoda, kalendarz, opad

zjawisko atmosferyczne: burza, huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg, powódź, chmury

Tematyka przyrodnicza w programach szkolnych jest bardzo rozbudowana, wiele tre
ści dotyczy świata roślin, zwierząt, a także ich ochrony. Specjaliści spierają się, czy sposób 
wprowadzania młodych ludzi w świat ekologii jest na pewno prawidłowy i czy daje dzieciom 
całościowy obraz rzeczywistości. Wątpliwości określa W ollman-M azurkiewicz, która pisze:

( ...) program podkreśla rolę człowieka w przekształcaniu środowiska, ale niewiele w nim 
informacji o tym, że człowiek jest jego częścią i winien najpierw poznawać i przekształcać siebie 
(Dymara, Michałowski, Wollman-Mazurkiewicz 1998: 175).

Podstawowy problem dotyczy wprowadzania wiedzy teoretycznej bez wykorzystywa
nia je j w życiu codziennym, uważa ona, że uczniowie posiadają ogromną wiedzę przyrod
niczą, lecz nie potrafią je j użyć. W  celu ulepszenia nauki przyrody, będącej częścią zinte
growanej edukacji początkowej, należy umożliwić uczniom bezpośredni kontakt z przyrodą 
poprzez: wycieczki, eksperymenty przyrodnicze, doświadczenia i inne aktywizujące metody 
nauczania.

Pojęcia przyrodnicze na pierwszym szczeblu nauczania odgrywają ważną rolę w pra
widłowym przebiegu kształtowania wiedzy proekologicznej. Podstawa programowa zawiera 
określoną listę pojęć ekologicznych, które uczniowie powinni opanować w pierwszym etapie 
nauki. Decyzje o wprowadzaniu pojęć podejm uje sam nauczyciel, dostosowując je  do pozio
mu wiedzy uczniów. Niektóre definicje proponowane w podstawie programowej mogą być 
znane dzieciom z wcześniejszej edukacji bądź obserwacji i wymagają tylko usystematyzowa
nia lub utrwalenia. Istotnym elementem nauczania początkowego jest zachowanie ciągłości 
między pracą przedszkola a pracą szkoły.

W  celu odpowiedniego zrozumienia istoty pojęć geograficznych czy przyrodniczych 
należy je  zdefiniować. Czyni to między innymi Korzeniewski (1985: 27):

(...) pojęcie geograficzne jest to myśl, która odzwierciedla w sobie ogólne i istotne cechy 
obiektu, zjawiska czy procesu geograficznego. Myśl ta jest uwarunkowana stopniem rozwoju 
predyspozycji intelektualnych dziecka i sposobem ich rozwijania a w konsekwencji zdobytą 
wiedzą geograficzną.

Kształtowanie pojęć przyrodniczych, rozumienie ich i utrwalanie jest jednym  z pod
stawowych zadań, jakie szkoła powinna wypełnić względem uczniów. W ięckowski ( 1995:181 ) 
uważa, że wprowadzane pojęcia w procesie poznawczym wymagają określonych faz. W ym ie
nia pięć następujących etapów:
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1. Zestawienie danego przedmiotu z innymi przedmiotami czy obiektami.
2. Ustalenie cech podobnych.
3. Wyszukiwanie cech różniących postrzegane przedmioty i zjawiska.
4. Określanie cech istotnych danego obiektu czy zjawiska w kontekście innych przed

miotów czy zjawisk.
5. Zastosowanie poznanego pojęcia w nowych sytuacjach.

Gutowska (1982 :192 ) z kolei stwierdza, że

(...) w tworzeniu się pojęć biorą udział operacje myślowe, takie jak: porównywanie, ana
lizowanie, abstrahowanie, syntetyzowanie, uogólnianie. Kierowanie procesem kształtowania 
pojęć polega, między innymi, na doskonaleniu tychże operacji.

Uogólniając, edukacja wczesnoszkolna wyznacza kierunek działań pedagogicznych 
oraz warunkuje dalsze losy i karierę szkolną uczniów. Organizacja procesu wychowaw
czo-dydaktycznego w kasie I wymaga dostosowania go do właściwości rozwojowych dziecka 
swoistych dla młodszego wieku szkolnego. W iek ten charakteryzuje wyjątkowa chłonność 
bodźców i wpływów, a jednocześnie brak um iejętności ich wartościowania oraz selekcji. Dla
tego ważne jest, aby proces kształcenia w tym wieku był prawidłowo organizowany oraz był 
źródłem przeżyć i motorem  ogólnego rozwoju, aby pobudzał twórcze siły dziecka.

Aktualny program stanowi źródło twórczej inspiracji, wielokierunkowej aktywności 
poznawczej, społecznej, działaniowej dzieci i nauczycieli. Staje się on więc ramową propozy
cją pracy. Nauczyciel nie realizuje więc programu jako „nakazowego dokumentu urzędowe
go”, ale wykorzystuje program w mniejszym lub większym stopniu do rozwijania osobowości 
dziecka. Powinność edukacyjna współczesnego nauczyciela klas początkowych to pedago
giczna interpretacja programu w interesie rozwijającego się dziecka (W ięckowski 1998).

Funkcje i zadania podręcznika w kształceniu zintegrowanym

Edukacja wczesnoszkolna to szczególny etap w życiu każdego dziecka, gdyż uczeń 
w klasach I - I I I  myśli głównie w sposób konkretny. Gdy dziecko wchodzi w okres operacji kon
kretnych „zdolne jest do przeprowadzenia operacji umysłowych, które umożliwiają logicz
ne rozwiązywanie problemów związanych z konkretnymi przedmiotami” (Paśko 2001: 11). 
Operacje umysłowe, oparte wyłącznie na przesłankach słownych, nie wpływają pozytyw
nie na prawidłowy rozwój dziecka, a wręcz stają się niemożliwe, dlatego prowadzone przez 
nauczyciela lekcje, zawierające różnorodne środki dydaktyczne, pozwalają na rozbudzenie 
w uczniach wyobraźni oraz chęci do dalszej nauki.

Stosowanie środków dydaktycznych wspomaga proces wychowawczo-dydaktyczny, 
pomaga uczniom  w zdobywaniu wiedzy bądź w rozwiązywaniu napotkanych trudności czy 
problemów. Należy pamiętać, iż dobór środków dydaktycznych zależy od nauczyciela. To on 
w głównej mierze kontroluje odpowiednią ilość wykorzystywanych środków i nie dopusz
cza do nadmiaru bądź niedoboru przydatnych w pracy materiałów. Podręczniki zaliczane 
są do środków dydaktycznych manipulacyjnych. W ymagają od ucznia postawy czynnej oraz 
stwarzają okazję do indywidualnego działania. Podręcznik jest narzędziem służącym zarów
no nauczycielom, jak  i uczniom -  z tą różnicą, że to właśnie od prowadzącego lekcje zale
ży, w jaki sposób i w jakim  stopniu zostanie on wykorzystany. W  obecnych czasach wybór
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podręczników jest ogromny, oferta jest bogata i różnorodna. Wydawnictwa prześcigają się 
w coraz to nowszych, bardziej przydatnych i kolorowych książkach. Każdy dopuszczony do 
sprzedaży podręcznik musi zostać zatwierdzony przez M EN, czyli musi spełniać pewne kry
teria. Oprócz zgodności z podstawą programową jednym i z najważniejszych są jego funkcje, 
które musi spełniać. W  literaturze pedagogicznej wyodrębniane są bardzo różne propozycje 
oraz kryteria podziału funkcji podręcznika szkolnego w procesie dydaktycznym, niezależnie 
od szczebla nauczania.

Podręczniki szkolne, jak  podaje Kupisiewicz (2004), stanowią jeden z najważniejszych 
środków dydaktycznych stosowanych w kształceniu zintegrowanym. W  nich także szczegó
łowo eksponowana jest treść kształcenia, której ogólny zarys wyznaczają plany i programy 
nauczania. Podkreśla jednak, iż podręczniki szkolne mają pełnić wyłącznie rolę uzupełnia
jącą w stosunku do „żywego nauczania”. M ożna zatem stwierdzić, że podręcznik to jeden ze 
środków dydaktycznych, którem u przypisywane są konkretne zadania, takie jak:
■ opanowanie nowych wiadomości z danej dziedziny wiedzy, łącznie z ich uporządko

waniem i utrwaleniem;
» kształtowanie nowych oraz utrwalanie już posiadanych um iejętności i nawyków,

w tym um iejętności samokształcenia;
■ całościowe i równoczesne problemowe ujmowanie zagadnień, zdobywanie nowych 

wiadomości i um iejętności poprzez racjonalne posługiwanie się już posiadaną wie
dzą;

■ kształtowanie nawyku systematycznej kontroli, oceny oraz korekty przebiegu i wyni
ków uczenia się;

* rozumienie treści czytanego tekstu oraz wyjaśnianie związków i zależności zachodzą
cych między charakteryzowanymi w podręczniku rzeczami, zjawiskami, wydarzenia
mi, procesami itp. (ibidem: 90).
W spółcześnie podręcznik szkolny nie podlega już alternatywie: albo słowo, albo ob

raz. Nowoczesny podręcznik łączy w sobie i jedno, i drugie, mając oprócz słowa do wyboru 
wiele środków wizualnych oraz słuchowych. Filmy, wstawki filmowe, płyty CD, D VD , folio
gramy i fazogramy, zależne od przedmiotu zbiory dokumentacji oraz zestawy testów spraw
dzających efekty nauczania dają prawo do nazywania współczesnego podręcznika szkolnego 
-  podręcznikiem obudowanym. Różnorodność oraz obfitość środków dydaktycznych może 
wzbogacić świat doznań uczniów, a tym samym sprzyjać rozwojowi ich osobowości, dzięki 
nim  podręcznik nie jest już nudną, m ęczącą książką.

Podając funkcje podręcznika, należy pamiętać, że zakres oraz sposoby realizacji wy
różnionych funkcji w praktyce różnią się w zależności od wieku i rozwoju psychofizycznego 
uczniów, a także od poziomu wiedzy, jaką posiadają. Istotną rolę odgrywa także sposób po
sługiwania się podręcznikiem. W  klasie I szkoły podstawowej dom inującą rolę będą odgry
wać funkcje motywacyjna oraz ćwiczeniowa, dopiero na wyższych szczeblach nauki wprowa
dzane zostają dwie kolejne.

W  klasach początkowych podręcznik jest pierwszym środkiem dydaktycznym, z jakim  
mają do czynienia uczniowie, dlatego jego wnętrze jest bardzo ważne. Treści, które przeka
zywane są dzieciom, aby przyniosły określone skutki, muszą kierować się pewnymi zasadami 
nauczania. Istotną rolę w dobieraniu podręczników odgrywa jego forma, czyli wizualne wa
lory książki wykorzystywanej przez młodych ludzi. W iadom o, że nudna, szara i m onotonna
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pomoc dydaktyczna nie przyciągnie nawet nauczyciela. Dlatego właśnie w tej kwestii ważna 
jest okładka, druk czy ilustracje. Każda zamieszczona w książce ilustracja spełnia konkretną 
funkcję, dlatego musi zostać odpowiednio dobrana i umieszczona w miejscu, gdzie jest nie
zbędna. Specjaliści, którzy tworzą podręczniki, zwracają uwagę na każdy szczegół i wykorzy
stują obraz jako tak samo ważny jak  słowo element w nauczaniu oraz pobudzaniu wyobraźni. 
Ten środek wspomagający rozwój uczniów spełni swoje zadanie wówczas, gdy będzie trzymał 
się konkretnych założeń. Podstawowym czynnikiem jest zgodność treści tekstu z ilustracją. 
Słońska (1977: 199) twierdzi, że: „ilustracja zawsze powinna się liczyć z tekstem, tylko w róż
ny sposób wzajemny stosunek tych dwóch elementów może się przejawiać”. Następnymi 
istotnymi warunkami są: zachowanie poprawności merytorycznej oraz walorów estetycz
nych. Każda umieszczona w podręczniku ilustracja musi być wolna od błędów a zarazem za
chęcać odbiorcę do analizy i dyskusji, ponieważ „ilustracje działają silnie również na uczucia. 
Radość, współczucie, komizm, strach, groza oraz wiele innych uczuć i ich odcieni znajduje 
odzwierciedlenie w ilustracjach” (ibidem: 22).

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na główny cel podręczników, jakim  jest rozwój 
myślenia uczniów. Funkcje, struktura, form a mogą być różne, tak jak  różne są wydawnic
twa prezentujące coraz to nowsze pakiety edukacyjne. Każdy nauczyciel może indywidualnie 
przeanalizować dany podręcznik, wytyczając podstawowe płaszczyzny oceny. Może to być 
ocena dokonywana pod względem stopnia realizacji zasad nauczania bądź stopnia spełniania 
funkcji dydaktycznych. Skrzypczak (1996) proponuje następujące kryteria wyboru podręcz
nika:
■ ocena merytoryczna -  zgodność ze stanem wiedzy, wiarygodność inform acji;
■ ocena sposobu strukturalizacji -  wyróżnianie inform acji o różnym stopniu trudno

ści;
■ ocena adekwatności zawartych treści -  do określonego programu nauczania (podsta

wy programowej);
■ ocena językowa -  poprawność, zrozumiałość dla ucznia, zawartość i definiowanie ter

minów przedmiotowych;
■ ocena atrakcyjności prezentowania treści -  zawartość i sposób prezentacji fotografii, 

rysunków, wykresów, tabel itp., oprawa edytorska podręcznika;
• ocena estetyki i jakości wydania.

Należy także zwrócić uwagę na to, że „podręcznik winien stać się ważnym czynni
kiem koordynującym i porządkującym strukturę tej wiedzy o świecie, która dociera obecnie 
do ucznia zewsząd poprzez wartki tok inform acji dostarczanych przez rozbudowane środki 
masowego przekazu” (Parnowski 1973: 162). Maziarz (1976: 155) i Kojs (1975: 52) proponu
ją  nazwać tę funkcję „integrującą”. Tak liczne funkcje podręcznika wynikają z faktu, iż jest 
on swoistym narzędziem w ręku nauczyciela i ucznia, a więc należy ujmować go w aspekcie 
prakseologicznym. W ięckowski (1995: 254) z kolei pisze, iż „podstawową funkcją podręcz
nika w nauczaniu początkowym jest inspirowanie i organizowanie czynności poznawczych 
uczniów”. Z funkcji, jakie spełniać powinien podręcznik, wynika również określona jego 
konstrukcja. W łaściwości rozwojowe dzieci typowe dla młodszego wieku szkolnego sprawia
ją , że podręcznik przeznaczony dla tego kręgu odbiorców musi różnić się od podręcznika dla 
innych uczniów i ową specyfikę wieku uwzględniać. Nauczyciel staje więc przed dylematem 
wyboru optymalnego podręcznika dla uczniów.
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Wartość poznawcza podręczników w kształtowaniu 
wiedzy proekologicznej uczniów klasy I -  w świetle badań własnych

Priorytetowe znaczenie w edukacji wczesnoszkolnej ma dobranie odpowiedniego 
podręcznika. W  każdym systemie edukacyjnym podręcznik w praktyce szkolnej funkcjonu
je  w zespole wielu innych środków dydaktycznych, zajm ując zdecydowanie najważniejsze 
miejsce. Nauczyciel w jego wyborze powinien kierować się przede wszystkim zgodnością 
treści z podstawą programową. Na pierwszym szczeblu nauczania zasadniczym celem jest 
przekazywanie wiedzy w sposób planowy i usystematyzowany, a także wspieranie wszech
stronnego rozwoju ucznia. Wiedza, jaką zdobywa uczeń na tym etapie nauki, dotyczy róż
nych obszarów edukacji.

Obecnie w literaturze i w mediach często używane są określenia środowisko, przyro
da, ekologia czy działania proekologiczne. Dziecko od najmłodszych lat związane jest z ele
m entami ekologii, zarówno w budynku szkolnym, jak  i w obszarach pozaszkolnych. Edukacja 
środowiskowa powinna być jednym z istotnych zadań dydaktycznych oraz wychowawczych 
współczesnej szkoły. Od najwcześniejszych lat życia człowieka należy kształtować jego spo
sób myślenia i zachowania. Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone 
proekologicznego myślenia rozumie zagrożenia i konieczność ochrony środowiska. Dlatego 
trzeba wdrażać młodego człowieka w świat pojęć ekologicznych oraz pokazywać ich znacze
nie i ważność. Uwrażliwianie wychowanków na problemy środowiska i kształtowanie w nich 
nowych postaw jest procesem długotrwałym i złożonym. M arciniak (1995: 182) uważa, że 
trudność ta polega na tym, iż „wymaga od wychowanka wiedzy, usunięcia pewnych stereoty
pów i wbudowania nowych treści do systemu wartości wyznawanych przez jednostki”.

Sposobów przekazywania wiedzy proekologicznej jest bardzo wiele, należy jednak 
przestrzegać zasad i ukierunkować się na potrzeby uczniów. Dawanie powodu do działa
nia, przeżywania i ingerowania w świat przyrody pozwoli na przyspieszenie zdobywania 
wiedzy. Pomoże również ekologom, którzy biją na alarm w trosce o naszą planetę. Um iński 
(1999: 35) uwzględnia potrzebę uświadamiania młodym ludziom zagrożeń, jakie sami sobie 
stwarzamy, pisząc:

( ...) warto akcentować jednak, jak bardzo potrzebna jest dla ekologów -  ekologia -  nauka, 
tworzona przez ekologów-badaczy. Funkcjonowanie całości przyrody żywej i nieożywionej 
łącznie, jest złożone i bez gruntownej wiedzy nie da się przewidzieć skutków ludzkiego działa
nia. Nawet podejmując własne działania ochroniarskie trzeba wiedzieć bardzo dużo i dokład
nie, jeśli nie chce się narobić więcej szkód niż pożytku.

W  związku z powyższym podjęte zostały badania związane z edukacją proekologiczną 
na poziom ie klasy I szkoły podstawowej. Zamierzeniem dociekań empirycznych było uzyska
nie odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki warunkują przydatność podręcznika w nauczaniu 
ekologii? Celem badań było sprawdzenie, czy podręczniki przeznaczone dla klasy I we wła
ściwy sposób wprowadzają ucznia w świat ekologii. W  szczegółowych rozważaniach badania 
miały dać odpowiedź na następujące kwestie:
1. Jakie pojęcia ekologiczne proponuje podręcznik?
2. Czy ilustracje zawarte w podręczniku są czytelne i nawiązują do tematu ekologii?
3. Jakimi metodami posługuje się podręcznik w nauczaniu podstaw ekologii?
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4. Czy treści i problemy ekologiczne znajdują odzwierciedlenie w edukacji polonistycz
nej, matematycznej, środowiskowej, ruchowej i artystycznej?
Badania objęły dwa pakiety edukacyjne przeznaczone dla klasy I. Były to: Uczę się 

z E kolu dkiem  (autorzy cyklu: Halina Kitlińska-Pięta, Dom inika Orzechowska, Olga Kijew- 
ska, Iwona Tolak, Magdalena Stępień i inni; wydawca „ŻAK” Wydawnictwo Edukacyjne 
Zofii Dobkowskiej) oraz O dkryw am  siebie. J a  i m oja  szko ła  (autorzy cyklu: Grażyna Lech, 
Jolanta Faliszewska, Wiesława Żaba-Żabińska; wydawca M AC Edukacja).

Wydawnictwa zachęcają do korzystania z ich produktu. Jak dalece spełniają one ocze
kiwania w zakresie promowania wiedzy proekologicznej, przedstawiają dalsze rozważania. 
Kształtowanie pojęć przyrodniczych w klasach początkowych odgrywa bowiem priorytetowe 
znaczenie w przekazywaniu wiedzy środowiskowej.

Pojęcia ekologiczne

Pierwsze pytanie dotyczyło pojęć ekologicznych proponowanych w podręcznikach. 
Po przeanalizowaniu obu pakietów znaleziono 45 pojęć związanych z ekologią w Uczę się 
z  E kolu dkiem  oraz 30 w O dkryw am  siebie. J a  i m oja  szkoła .

Podręcznik Uczę się z  E kolu dkiem  na początkowych stronach wprowadza pojęcia eko
logiczne, wykorzystując głównie ilustracje. Pojęciem , które autorki wprowadzają, jest las, po
zostałe pojęcia najprawdopodobniej analizowane są poprzez swobodne wypowiedzi uczniów. 
Na kolejnych stronach podręcznika widoczne są nowe pojęcia przedstawione zarówno za po
mocą tekstu, jak  też ilustracji. Podane są między innymi wyjaśnienia takich słów, jak: wiatr, 
huragan, wichura. Podręcznik zaznajamia dzieci z szeregiem nowych dla nich pojęć oraz 
skupia uwagę na utrwalaniu zdobytej wcześniej wiedzy na temat otaczającej ich przyrody. 
W  dalszej części trudność pojęć oraz ich liczba znacznie się zmienia, wprowadzane są poję
cia naukowe. Autorki wybierają na utrwalanie pojęć metodę porównywania, stosują ją  przy 
temacie dotyczącym drzew liściastych oraz iglastych. W yodrębniają różnice między nimi, 
podają rodzaje drzew oraz umieszczają ilustracje do każdego z nich. W  badanym pakiecie 
zachowana jest również zasada stopniowania wprowadzanych pojęć, aby uniknąć trudności 
w przyswajaniu danej wiedzy. W  końcowej części ma miejsce uzupełnienie wiedzy poprzez 
wprowadzanie nowych pojęć oraz rozszerzenie poznanych wcześniej. Na tym etapie nauki 
dzieci nie tylko dowiadują się z podręcznika, jakie mamy zwierzęta leśne, domowe, polne czy 
gospodarcze, ale potrafią także powiedzieć, jak  wyglądają, czym się żywią i co robią w danej 
porze roku. Takie same wiadomości dotyczą roślinności, która ich otacza, oprócz rodzajów 
drzew, kwiatów, owoców dowiadują się, w jaki sposób są zbudowane i na jakich obszarach 
występują. W ażnym elementem przy wprowadzaniu pojęcia, jak  zaznaczają autorki, jest 
zwrócenie uwagi na ochronę przyrody.

Drugi z wybranych podręczników -  O dkryw am  siebie. Ja  i m oja  szko ła  -  składa się 
aż z 10 części. W  pierwszej i drugiej części podręcznika pojęcia wprowadzone są głównie 
poprzez obraz, jednakże pojawiają się proste znaczenia danych słów, które -  co warto za
uważyć -  przedstawione są inną czcionką oraz najczęściej kolorem czerwonym. Już z drugiej 
części dzieci dowiadują się, że pies i kot to ssaki oraz poznają znaczenie tego słowa. Autorki
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zapoznają uczniów z różnymi rasami psów, kotów i podają budowę ich ciała, nie zapominają 
również o ich odżywianiu i przedmiotach, które przydadzą się, jeżeli mamy w domu zwierzę. 
W  trzeciej części rozszerzone są wcześniej poznane pojęcia oraz utrwalona dotychczas zdo
byta wiedza proekologiczna, a także ciekawostki dotyczące danego zjawiska czy zwierzęcia. 
Podręcznik zawiera dużo dodatkowych inform acji, które poszerzają wiedzę na temat ekologii 
i świata z nią związanego. Następne części wprowadzają pojęcia przyrodnicze zarówno przez 
obraz, jak  i słowo. Autorki umieszczają trudniejsze definicje w ramce. Pojawiają się znaczenia 
takich słów, jak: lizawka, dżdżownica, zima, śnieg. Bardzo często pojęcia utrwalane są przez 
umieszczenie ilustracji oraz zostawianie m iejsca na wpisywanie ich nazwy. Pojęcia przyrod
nicze w podręczniku O dkryw am  siebie. Ja  i m oja  szko ła  wprowadzane są w sposób zróżni
cowany, pojawiają się głównie przy tematach związanych z przyrodą i odnoszą się przede 
wszystkim do świata roślin i zwierząt.

Ilustracje

Analizując podręczniki przeznaczone dla klas I szkoły podstawowej, należy zwrócić 
uwagę na liczbę oraz wartość użytych w nich ilustracji. Kolejną rozstrzyganą kwestią w sto
sunku do badanych pakietów było to, w jakim  stopniu ilustracje w podręczniku są czytelne 
i nawiązują do tematu ekologii. Podzielono ilustracje na zdjęcia oraz rysunki, które nie za
wsze przedstawiają przyrodę tak, jak  ona wygląda w realnym świecie.

Rozpocznę od przedstawienia liczby rysunków związanych z treściam i ekologiczny
m i w poszczególnych podręcznikach. W  pierwszym analizowanym zestawie mamy łącznie 
176 ilustracji, z czego 62 stanowią zdjęcia. Natom iast drugi pakiet zawiera 308 ilustracji, 
z czego 66 to zdjęcia.

Z analizy wynika, że podręcznik Uczę się z  E ko lu dk iem  nasycony jest sporą liczbą ilu
stracji odnoszących się do otaczającej przyrody. Najwięcej m iejsca zajm ują w części pod
ręcznika dotyczącej jednej z pór roku -  wiosny. Autorki zamieściły w każdej części zarówno 
fotografie, jak  i rysunki w sposób właściwy, czyli występują w miejscach, gdzie są potrzebne, 
rozbudzają wyobraźnię oraz wprowadzają w świat przyrody. Krajobrazy występujące w po
szczególnych porach roku, rodzaje drzew, owoce oraz ptaki przedstawiane są najczęściej za 
pom ocą zdjęć, co pozwala na właściwe spostrzeganie rzeczywistości. Zachowana jest kolo
rystyka oraz kształty przedstawionych w podręczniku zwierząt i roślin. Ilustracje zgodne są 
z tekstem, zachęcają odbiorcę do korzystania z książki i zwracania uwagi na szczegóły. Pom i
mo olbrzymiej liczby ilustracji zamieszczonych w analizowanym pakiecie nie zauważono błę
dów merytorycznych. Ilustracje są wstawione w odpowiednich miejscach, są duże, wyraźne 
i estetyczne oraz w sposób rzeczywisty przedstawiają środowisko przyrodnicze.

W  O dkryw am  siebie. J a  i m o ja  szko ła  liczba ilustracji znacznie przekracza liczbę te
matów związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Rysunki i fotografie przedstawiające 
zwierzęta i rośliny wykorzystywane są tu jako dodatek do nauczania matematyki czy eduka
cji polonistycznej. Znaczną część stanowią małe, kolorowe oraz zabawne rysunki. Ilustracje 
w podręczniku m ają walor edukacyjny. W ym agają od dzieci kolorowania, dopełniania bra
kujących elementów czy układania zdań. Autorki wykorzystują również fotografie, które od
zwierciedlają realne kształty i kolory świata otaczającego dziecko, ale jest ich znacznie mniej,
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niż ilustracji zniekształcających prawdziwy obraz środowiska. W  książce wykorzystywane są 
ilustracje zwierząt, które się uśm iechają czy tańczą, co nie jest zgodne z ich prawdziwym 
wizerunkiem. Wprowadzenie takich ilustracji ma na celu zainteresowanie odbiorców oraz 
rozbawienie i odprężenie, ale czy na pewno nie zakłóca naturalnego obrazu świata?

Metody

Ważny wydaje się również fakt, jakie metody są wykorzystane w podręczniku przy 
nauczaniu podstaw ekologii. Nauczanie przyrody i wprowadzanie wiedzy proekologicznej 
w kształceniu zintegrowanym wymaga stosowania różnych metod nauczania. To zagadnienie 
stało się zatem kolejną kwestią podczas analizy zawartości wybranych pakietów dla klasy I.

Podręcznik Uczę się z  E kolu dkiem  już w pierwszej części zachęca uczniów do aktyw
nego poznawania przyrody, pojawiają się takie polecenia, jak  zaobserwuj, jakie drzewa i krze
wy rosną koło twojej szkoły, narysuj owoce, które lubisz, naklej rysunki warzyw i owoców. 
Współczesne książki nie opierają się tylko na metodach słownych. Dzięki temu, iż zosta
ły połączone z ćwiczeniami, dają możliwość aktywnego poznawania świata przyrody oraz 
innych edukacji. Ta część wykorzystuje metody słowne, takie jak: wypowiedzi o zmianach 
w przyrodzie, praca z książką, elementy dyskusji, analiza treści wiersza czy zaproponowane
go tekstu, a także dyskusje oraz pogadanki na dany temat. Podręcznik również zachęca do 
działań praktycznych oraz pokazuje uczniom zalety, jakie posiada otaczająca przyroda, przez 
co daje motywację do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem. Ze względu na strukturę 
tego podręcznika, każda jego część pobudza wyobraźnię, zachęca do szukania zmian zacho
dzących w przyrodzie. Podręcznik proponuje nie tylko wycieczki, obserwacje czy opisywanie 
otaczającego świata, lecz także zachęca odbiorcę do pomocy zwierzętom i zwraca uwagę na 
ochronę środowiska. Znaczna część podręcznika uczy aktywnego udziału człowieka w ży
ciu przyrody, pobudza do działania, mówi o dokarmianiu zwierząt, o zbieraniu śmieci czy 
oszczędzaniu wody i energii.

Podręcznik O dkryw am  siebie. Ja  i m oja  szkoła  nie opiera całej struktury na porach 
roku, ale nie zapomina o ważności wprowadzania wiedzy na ten temat. Autorki na początku 
każdej części umieszczają ilustrację przedstawiającą dany miesiąc, zachęcając uczniów do ob
serwowania zmian, jakie zachodzą w przyrodzie. Przykładem aktywnego poznawania przy
rody jest prowadzenie karty albumu drzew, w którym należy umieszczać samodzielnie zdo
byte skarby. Metody, jakim i posługuje się badany podręcznik, są bardzo różne i nie pozwalają 
na nudę na zajęciach. Oprócz realizowania materiału metodą słowną, podręcznik zmusza do 
działania. Wykorzystywane są różnego rodzaju wycinanki, naklejki czy m iejsca na rysunki. 
Książka dzięki temu, iż została przekształcona na podręcznik z ćwiczeniami, wprowadza za
interesowanie, przyciąga ucznia i zachęca do systematycznego korzystania. Uczeń, otwierając 
książkę, napotyka nowe zadania, które wymagają od niego różnego stopnia zaangażowania 
oraz zmuszają do działania i myślenia. W  przewodnikach metodycznych dla nauczycieli 
proponowane są również wycieczki. Planowane są one przy konkretnych tematach, w tym 
podręczniku jest to wycieczka do lasu lub parku. Pozostałe wycieczki dotyczą bezpieczne
go przechodzenia przez jezdnię lub obserwowania domów. Należy zauważyć, że podręcznik 
przeznaczony jest na trzy tygodnie pracy w danym miesiącu. Czwarty tydzień został pozosta-
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wiony nauczycielom na zajęcia rozwijające twórczą aktywność dzieci, wycieczki, wyjścia do 
kina czy na wystawy. Ten tygodniowy „zapas” czasu pozwoli przede wszystkim nauczycielom 
na wyrównanie braków oraz na dostosowanie tempa pracy do potrzeb zespołu klasowego.

Łączenie elementów przyrody z innymi obszarami edukacji

Podstawowym zadaniem kształcenia zintegrowanego jest scalanie wszystkich obsza
rów edukacji w jedną spójną całość. Podręczniki należało przekształcić w taki sposób, by taki 
system nauczania zaczął funkcjonować prawidłowo, by realizowały program oraz uwzględ
niały elementy każdej edukacji. Podręcznik, jako podstawowe narzędzie pracy zarówno na
uczyciela, jak  i ucznia, musi wprowadzać wiadomości z dziedziny matematyki oraz języka 
polskiego. Powinien przygotować ucznia do życia w zgodzie z przyrodą oraz nauczyć pod
stawowych wiadomości z muzyki i plastyki. Kolejnym kryterium oceny podręcznika będzie 
właśnie sprawdzenie, w jaki sposób podręczniki łączą elementy przyrody z pozostałymi ob
szarami edukacji, za pomocą jakich zadań i w jakich sytuacjach mogą się przeplatać.

W  Uczę się z E kolu dkiem  elementy edukacji przyrodniczej najczęściej połączone są 
z edukacją polonistyczną. Podręcznik wprowadza ucznia w świat przyrody, wykorzystując 
wiersze. Odnajdujem y w nich opisy krajobrazów, poznajemy świat zwierząt oraz roślin. Tek
sty w podręczniku są podstawą do dalszego wzbogacania wiedzy dzieci, za ich pom ocą można 
wyodrębniać potrzebne wiadomości, zadawać pytania, podkreślać istotne elementy, przepi
sywać, prowadzić dyskusję. Treści przyrodnicze, pojęcia, słowa z nimi związane mogą stać 
się przydatne we wprowadzaniu kolejnych liter. Następną dziedziną wplatającą się w świat 
przyrody jest muzyka. Autorki wzbogacają podręcznik piosenkami o tematyce przyrodniczej. 
Są one dostosowane do pór roku i opisują najczęściej warunki atmosferyczne, występujące 
w danym miesiącu. Tematyka piosenek związana jest również ze zwierzętami oraz roślinami. 
Oprócz piosenek zaproponowane są także pomysłowe zabawy i ćwiczenia muzyczne. U cznio
wie bawią się w kompozytorów, tworząc własną melodię, odzwierciedlają muzykę w barw
nych plamach oraz improwizują muzykę do ilustracji. Odzwierciedlenie przyrody widać rów
nież w dziedzinie plastyki. Podręcznik bardzo często zachęca uczniów do rysowania zwierząt, 
malowania krajobrazów i wykorzystywania owoców drzew lub krzewów do tworzenia sztuki. 
Ostatnim obszarem edukacji jest dziedzina ruchowa, która również zapoznaje uczniów ze 
środowiskiem. Autorki proponują różne zabawy, takie jak: naśladowanie zwierząt czy ru
chu drzew na wietrze. Rozbudzają wyobraźnię poprzez maszerowanie po ścieżkach górskich 
w rytm muzyki lub bieganie po łące. Ciekawe propozycje wielu rozwiązań metodycznych 
pracy z różnorodnym tekstem oraz przykłady racjonalnego wykorzystania treści podręcznika 
zapewne zachęcą do twórczych poszukiwań i wzbogacą warsztat pracy nauczyciela.

Z kolei w podręczniku O dkryw am  siebie. Ja  i m oja  szkoła  zachowane zostaje scalanie 
treści przyrodniczych z dziedziną polonistyczną, podobnie jak  w poprzednim podręczni
ku odbywa się to za pom ocą wierszy. Nawiązanie widać również w przysłowiach, tekstach, 
krzyżówkach łub stosowanych zagadkach bądź rebusach. Obszar przyrodniczy wprowadza
ny jest z wykorzystaniem dwuznaków, znaków diakrytycznych oraz wyrazów z trudnościa
mi ortograficznymi. Z analizy wynika również, że znaczna część materiału przyrodniczego 
znajduje powiązania z matematyką, autorki wplatają przyrodę w zadania tekstowe. Liście, 
szyszki i drzewa służą jako pom oc w obliczaniu długości. W  częściach o tematyce związanej
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z ekologią pojawia się znaczna liczba piosenek, nawiązujących do świata roślin i zwierząt oraz 
warunków atmosferycznych. Na końcu każdej części umieszczony jest śpiewnik, dzięki któ
remu łatwo odnaleźć daną piosenkę. W  podręczniku znajdujemy także elementy powiązania 
z dziedziną plastyczną. Autorki pozostawiają również miejsca na twórczość dzieci. Zachęcają 
odbiorców do rysowania ulubionych zwierząt oraz wykonywania prac plastycznych o tem a
tyce przyrodniczej. Pozostawione są również czarno-białe szkice, które wymagają wypełnie
nia kolorami.

Podsumowanie

Celem badań było sprawdzenie, czy podręczniki wprowadzają ucznia w świat eko
logii. Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że odgrywają ważną rolę w nauczaniu 
przyrody, a ich zawartość w znaczny sposób oddziałuje na kształtowanie postaw proekolo
gicznych. Za pom ocą podręczników realizowane są założenia podstawy programowej. Uka
zane w nich treści dotyczą zarówno poszanowania świata roślin i zwierząt, jak  i rozumienia 
warunków atmosferycznych, jakie występują w konkretnych porach roku.

Sposoby wprowadzania pojęć zaproponowane przez autorki podręczników nie od
biegają od siebie, zarówno książka Uczę się z  E kolu dkiem , jak  też O dkryw am  siebie. J a  i m oja  
szko ła  wprowadzają pojęcia, wykorzystując najpierw sam obraz, następnie obraz i słowo. Po
jęcia utrwalane są poprzez systematyczne powracanie do nich, porównywanie oraz rozsze
rzanie. Podręczniki zwracają uwagę również na trudność danego pojęcia i rozpoczynają od 
wprowadzania pojęć prostych, a następnie przechodzą do trudniejszych -  naukowych.

Znaczną część podręczników zajm ują rysunki i fotografie. Umieszczone są w m iej
scach potrzebnych, rozbudzają wyobraźnię oraz motywują do dyskusji i działania. Są czytel
ne, wyraźne oraz pozbawione błędów merytorycznych.

Podręczniki zaliczane są do środków dydaktycznych posługujących się metodami 
opartymi na słowie, jednakże połączenie podręcznika z ćwiczeniami doprowadziło do roz
szerzenia jego możliwości. Korzystając z podręczników, dziecko doświadcza aktywnego zdo
bywania wiedzy. Zawarte są zadania, które nie tylko wymagają czytania czy słuchania, ale 
również wielu innych metod wymagających działania.

M ożna stwierdzić, że omawiane podręczniki w sposób płynny oraz czytelny przepla
tają wszystkie obszary nauczania występujące w klasach niższych.

Należy zatem zaapelować o ukazanie nauczycielom ważności podręczników w na
uczaniu ekologii. Książka, która zostanie wybrana przez nauczyciela, pokieruje światem 
ucznia, stanie się jego atrybutem oddziałującym na całościowy rozwój osobowości. Dobór 
odpowiedniego podręcznika wpłynie nie tylko na aktywność i zaangażowanie uczniów, lecz 
poprawi, a także ułatwi pracę nauczycielom. Nauczanie przyrody w klasie I wymaga przede 
wszystkim zaangażowania oraz przygotowania nauczyciela. Przeanalizowane pakiety w spo
sób prawidłowy wprowadzają ucznia w świat przyrody, zawierają elementy, które rozbudzają 
wyobraźnię oraz uwrażliwiają na potrzeby otaczającego nas środowiska. M usimy jednak pa
miętać, że podręcznik dla nauczyciela jest tylko narzędziem wspierającym jego pracę i ko
rzystając z niego powinien dopasowywać działania edukacyjne do potrzeb oraz możliwości 
uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i rozwojem.
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TH E C O G N IT IV E  V A LU E O F SC H O O L BO O K S AS FAR AS SH A PIN G 
E C O -M IN D E D  TH IN K IN G  O F FIR ST  G R A D ERS IS C O N C ERN ED

A b s t r a c t

Choosing the right text-book in early school education is of primary importance. A text-book is used 
alongside other didactic tools, amongst which it is the most crucial. When choosing a text-book, 
a teacher should consider whether its content is coherent with the curriculum. Environmental edu
cation should be among the priorities of the contemporary school. People’s way of thinking and 
behaviour should be shaped from the very beginning. The upbringing which fosters the need to interact 
with nature and promotes eco-minded thinking would ensure that the child understands dangers to the 
environment and the need to protect it. Given the above, the purpose of empirical research presented in 
the article was to find the answer to the following question: What makes a text-book useful for teaching
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ecology? The aim of the research was to check whether text-books used in year one of primary school 
introduce a student into the world of ecology properly.

K e y  w o r d s

ecology, science education, text-book for years 1-3

W A R TO ŚĆ  PO ZN A W CZA  PO D R Ę C Z N IK Ó W  W  K SZ TA ŁTO W A N IU  
W IE D Z Y  PR O EK O LO G IC Z N EJ U C Z N IÓ W  KLASY I

S t r e s z c z e n i e

Dobranie odpowiedniego podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej ma priorytetowe znaczenie. Pod
ręcznik w praktyce szkolnej funkcjonuje w zespole wielu innych środków dydaktycznych, zajmując, 
i to nie tylko w naszym systemie edukacyjnym, zdecydowanie najważniejsze miejsce. Nauczyciel w jego 
wyborze powinien kierować się przede wszystkim zgodnością treści z podstawą programową. Edukacja 
środowiskowa powinna być jednym z istotnych zadań dydaktycznych i wychowawczych współczesnej 
szkoły. Od najwcześniejszych lat życia człowieka należy kształtować jego sposób myślenia i zachowania. 
Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, rozumie 
zagrożenia i potrzebę ochrony środowiska. W związku z powyższym zamierzeniem dociekań empi
rycznych przedstawionych w artykule było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki warunkują 
przydatność podręcznika w nauczaniu ekologii? Celem badań zaś było sprawdzenie, czy podręczniki 
przeznaczone dla klasy I we właściwy sposób wprowadzają ucznia w świat ekologii.
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