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W STRONĘ PRZYRODY: O PRAKTYKACH EDUKACJI NA ZEWNĄTRZ 
W ostatnich latach edukacja w naturze (określana jako edukacja na zewnątrz lub w plenerze) stała się 
obiektem naukowego dyskursu poznawczego wielu dyscyplin akademickich oraz praktyków zajmujących się 
dzieckiem. Zainteresowanie powyższą tematyką wynika między innymi z faktu, iż wczesna edukacja stanowi 
fun-damentalny okres w rozwoju każdego człowieka, co znajduje swój wyraz w publikacjach zarówno 
zagranicznych, jak i polskich. Współcześni badacze dostrzegają i dogłębnie analizują zagrożenia dzieciństwa 
wynikające między innymi z przemian społeczno-kulturowych, dynamicznie rozwijających się technologii 
medialnych oraz kryzysu wartości i rodziny (zob. Postman, 1993, 2010; Izdebska, 1996; Ejsmond i Kosmalska, 
2010). Takim zagrożeniem jest zanikająca więź łącząca dzieci ze światem przyrody, nazwana przez Richarda 
Louvazespołem deficytu natury. Jak zauważa badacz: instytucje, plany zagospodarowania przestrzeni miast i 
przedmieść oraz postawy kulturowe nieświadomie przedstawiają przyrodę jako źródło wszelkiego 
nieszczęścia, a otwartą przestrzeń pozbawiają jej konotacji z radością i samotnością. System szkolnictwa, 
media i rodzice, kierowani pozytywnymi pobudkami, w rzeczywistości tylko odstraszają dzieci od zabawy w 
lasach i na polach.Jak powstrzymać ten proces? Jak odbudować więzi dziecka z naturą? Wydaje się, że w 
rozwiązaniu problemu mogą być pomocne tzw. leśne przedszkola i szkoły, w których dzieci bez względu na 
porę roku i pogodę większość czasu przebywają na zewnątrz – w przyrodzie.  
 
UCZENIE SIĘ W PRZYRODZIE I OD PRZYRODY  
Obserwując dzieci bawiące się w plenerze, możemy dostrzec, że interesują się one nawet najbardziej 
niepozornymi, zdawałoby się, mało atrakcyjnymi rzeczami oraz włączają je do swojej zabawy. Już dwuletnie 
dziecko sięga po gałązki, źdźbła trawy, podnosi szyszki, kasztany i kamienie, z zainteresowaniem przygląda 
się spadającym liściom, kroplom deszczu i płatkom śniegu. Dzieci w wieku przed-szkolnym doświadczają 
świata przy pomocy swojego ciała – zazwyczaj oglądają i dotykają wszystkie rzeczy, które zauważą. Należy 
przypuszczać, że przyroda jest przez nie postrzegana jako przygodowy plac zabaw, w którym dokonują 
niezwykłych odkryć. Konfrontacja z fizyczną rzeczywistością możliwa jest tylko wtedy, kiedy zmysły dziecka 
uzupełniają się, tworząc całość. Przy pomocy słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku dziecko otwiera sobie 
nowe przestrzenie wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz – w ogrodzie, w parku, w lesie czy na łące. Jego 
rozwój definiowany jest przez nieustanne współgranie ze sobą zmysłów i działania, selekcjonowanie i 
odpowiednią interpretację napływających informacji. Doświadczanie przez zmysły pozwala na tworzenie 
globalnego obrazu danego pojęcia i nadawania znaczeń – tak bardzo istotnych w poznawaniu i rozumieniu 
otaczającego świata. Jak stwierdza Dorota Klus-Stańska: „człowiek określa i rozumie rzeczywistość za 
pomocą znaczeń, jakie jej nadaje, i negacji przekonania o lustrzanym odzwierciedleniu świata przez ludzki 
umysł”. Trud znaczeniotwórczy ponoszony jest od pierwszych kontaktów dziecka z otaczającą 



rzeczywistością. Należy podkreślić, że dziecko nadaje znaczenia rzeczywistości w wyniku złożonej sieci 
wpływów, które obejmują wiele elementów, w tym szeroko rozumianą przestrzeń edukacyjną. Taką 
przestrzenią jest przyroda, na bazie której buduje ono obraz rzeczywistości nie tyle słuchając o niej, ile 
doświadczając. Czas spędzony na zewnątrz budynku jest całkowicie odmienny od czasu spędzanego 
wewnątrz. Czynności, które nie są akceptowane przez dorosłych wewnątrz pomieszczeń, zazwyczaj są 
tolerowane na zewnątrz. Dzieci mają większą wolność i swobodę w nawiązywaniu kontaktów i 
samodzielnym podejmowaniu decyzji. Środowisko naturalne jako miejsce do zabawy ma co najmniej trzy 
cechy, które sprawiają, że jest ono wyjątkowe i atrakcyjne dla dzieci:  

 niekończąca się różnorodność,  

 fakt, że nie jest tworzone przez dorosłych, 

 poczucie ponadczasowości – krajobrazy, drzewa, rzeki opisane w bajkach i mitach istnieją w dalszym 
ciągu. 

Dorośli na ogół traktują przyrodę jako tło do tego, co robią. Dla dziecka świat przyrody pełni funkcję 
stymulatora i składnika zabawy, nie jest sceną ani nawet krajobrazem, lecz sensorycznym doświadczeniem . 
Naturalne elementy zapewniają otwartą i elastyczną zabawę, a wysoki poziom złożoności i różnorodności, 
jaki oferuje natura, zachęca do dłuższej, bardziej złożonej i wielowątkowej aktywności. Z powodu 
interaktywnych właściwości rośliny stymulują odkrycia, dramatyzują zabawę i rozwijają wyobraźnię, 
przemawiając do wszystkich zmysłów. Świat roślin i zwierząt w przyjaznym środowisku, z mieszaniną słońca, 
cienia, koloru, faktury i delikatności, daje poczucie spokoju, odprężenia i harmonii wewnętrznej. Naturalne 
obszary oferują otwartość, różnorodność, manipulację, eksplorację – to wszystko, czego potrzebują dzieci do 
poznawania, nadawania znaczeń i rozumienia świata. Zdaniem wielu badaczy przypisywanie znaczenia 
danemu obiektowi jest rezultatem dynamicznego procesu percepcji, interpretacji i definiowania . Dziecko 
porusza się w swoim świecie, odwołując się do tego, co o tym świecie wie, czyli odwołuje się do swojej 
wiedzy, której granice są w sensie praktycznym granicami jego rzeczywistości. To spostrzeżenie pozwala na 
konkluzję: ukształtowanie i modyfikowanie wiedzy, które dokonuje się głównie w bezpośrednich kontaktach 
ze światem, prowadzi do kształtowania i modyfikowania rzeczywistości. 
 
Erasmus + w SOSW – „Edukacja na zewnątrz”  
Kontakt z naturą jest niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka. Niestety w dzisiejszych 
czasach jest on permanentnie zaniedbywany. Dzieci znają w teorii florę i faunę Afryki, równocześnie nie 
wiedząc co rośnie pod ich domem, gdyż nie przebywają na dworze. Z uwagi na obserwowaną przez nas 
sytuację uznaliśmy, że warto jest wprowadzić w życie naszych uczniów jak najwięcej zajęć na dworze. 
Edukacja, która odbywa się poza murami szkoły pobudza wszystkie rodzaje inteligencji, dodatkowo 
wspomaga rozwój emocjonalny dzieci. Dzieci, które dużo przebywają wśród natury mają większe szanse 
wyrosnąć na empatycznych i świadomych dorosłych dbających o otaczającą nas przyrodę. W dniach 23-31 
stycznia 2020 roku czworo nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Dominika 
Barańska, Kinga Tietz, Mariusz Zając i Jarosław Szymczak uczestniczyli w kursie "Edukacja na zewnątrz” w 
Nikozji w ramach projektu Erasmus +. W pierwszy dzień zorganizowano nam grę miejską, gdzie z planem 
szukaliśmy wytyczonych miejsc....był czas na komunikacje, historie, geografię. Namierzaliśmy m.in. meczet 
Omeriye, plac Arcybiskupa, muzeum archeologiczne, granica turecka, Kościół Faneromenis, Muzeum 
Cypru...  
Podczas następnego dnia poznaliśmy możliwości prowadzenia edukacji przyrodniczej na zewnątrz. 
Odbyliśmy wycieczkę do Cyherbia Botanical Park and Labyrynth, gdzie zostaliśmy zapoznani z tutejszymi 
ziołami oraz możliwościami ich wykorzystania oraz zobaczyliśmy przepiękny labirynt z darów natury. 
Następnie odwiedziliśmy Camel Park. 
Edukacja na zewnątrz zwykle kojarzy się z leśnymi przedszkolami i szkołami. My w ramach trzeciego dnia 
kursu poruszaliśmy się w mieście szukając miejsc w których można przeprowadzić zajęcia edukacyjne poza 
placówką, miejsc w których można zrealizować podstawę programową w ramach "pustej klasy". 
Dzień czwarty dotyczył dziedzictwa kulturowego. Pokazano nam doświadczalne uczenie się na zewnątrz 
poprzez dostrzeganie wzajemnych powiązań problemów społecznych, ekologicznych , ekonomicznych, 
kulturowych i politycznych. przedstawiono nam pomysły na ekologiczną edukację w ujęciu 
interdyscyplinarnym oczywiście tematy realizowane były w praktycznych warunkach. 
W następnym dniu każdy z uczestników przedstawił swoją prezentacje dot. państwa, miasta i szkoły - 
Irlandia, Hiszpania oraz my. 



Poznaliśmy gry i zabawy które możemy wykorzystać zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. śmiech jest 
najlepszą drogą do nauki. Rozmawialiśmy o edukacji na zewnątrz ,ze jest częścią składową całego systemu 
edukacyjnego. Co ona daje nam i naszym uczniom, o komponentach tworzących edukację na zewnątrz. 
Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie - dlaczego edukacja na zewnątrz? Omawialiśmy inteligencje 
Gardnera. Próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytanie jakie spotykamy ograniczenia  w prowadzeniu takiej 
edukacji w szkole? Na koniec dowiedzieliśmy się o metodach zbierania informacji na zewnątrz przydatnych 
w edukacji. 
W dniu szóstym naszego kursu  był wyjazd do Ayia Napa. Na plaży otrzymaliśmy sporą dawkę gier i zabaw 
outdoorowych. Oczywiście po modyfikacjach wykorzystać można i tam gdzie plaży nie ma. Była zabawa z 
kompasem, nauka orientacji w terenie, poszukiwanie skarbów, tworzenie opowieści z wykorzystaniem 
znalezisk, zabawy z chustą animacyjną, tworzenie obrazków z wykorzystanie skarbów plaży i morza, 
relaksacja, poszukiwanie śmieci i budowanie eko-potwora, tworzenie plakatów dotyczących ochrony 
środowiska.  
Następny dzień to wizyta w BioFarmie. Odbyły się zajęcia dotyczące funkcjonowania biofarmy, benefitów z 
bycia eko farmą, rozmawialiśmy o funkcjonowaniu dzieci podczas wycieczki na takiej farmie, np. jakie 
pytania mogą zadać dzieci, co może ich interesować....Oczywiście mogliśmy zobaczyć zwierzęta na farmie, w 
jakich żyją warunkach. Dla nas Wasilij - właściciel pokazał dojenie kóz. farma od ubiegłego roku się zmieniła, 
powstały szałasy gdzie można usiąść, zjeżdżalnie, mini małpi gaj, ogródek zielarski. Na farmie odbyły się 
zajęcia z wykorzystaniem ziół, zrobiliśmy mydełka i "lekarstwo" z mięty i tradycyjnego alkoholu cypryjskiego. 
Następnie odbyły się zajęcia na kajakach. 
Kolejny dzień to kolejne nowe środowisko do przeprowadzenia zajęć - tym razem las. Wspólnie udaliśmy się 
w góry Troodos, a konkretnie w miejsce położone na wysokości ok 1100 m n.p.m.  Nasza wykładowczyni 
zaproponowała nam szereg zajęć z wykorzystaniem naturalnego środowiska. Zaczęliśmy od gry terenowej 
gdzie mieliśmy do zdobycia 12 punktów a 13 to było rozszyfrowanie za pomocą alfabetu Morsa hasła - 
together we can, czyli razem możemy to zrobić. Układaliśmy kompozycje z roślin, tworzyliśmy paletę 
kolorów lasu, posługiwaliśmy się mikroskopem, czytaliśmy mity o ziołach, poznawaliśmy zioła, 
rozwiązywaliśmy zagadki szukając w lesie np. tego co puchate, uprawialiśmy jogę.... 
Niestety jak to w górach....róznie z pogodą, zaskoczył nas deszcz, ale dzięki temu zobaczyliśmy piękna tęczę. 
Ostatni dzień to podsumowanie kursu i otrzymanie certyfikatów. 
Zajęcia które odbyliśmy podczas kursu to mega dawka zajęć praktycznych. Teraz nadejdzie czas by wdrożyć 
to w pracę z uczniami. A pomysłów nam nie brakuje.  
 
 
 

Ciasto z karobem 
 
KAROB - właściwości, wartości odżywcze. Karob, inaczej mączka chleba świętojańskiego lub guma 
karobowa, to zmielone na proszek nasiona, które znajdują się w chlebie świętojańskim, czyli w strąkach 
szarańczyna strąkowego (znanego także jako ceratonia, drzewo karobowe lub drzewo chlebowca 
świętojańskiego) - wiecznie zielonego drzewa, które można spotkać przede wszystkim w krajach basenu 
Morza Śródziemnego, a także w Indiach i Australii. Karob występuje nie tylko w postaci proszku, lecz także 
melasy. Mączka chleba świętojańskiego jest substancją pochodzenia roślinnego, a więc naturalną. W 
związku z tym jest uznawana za bezpieczną dla zdrowia i nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących jej 
spożycia, a także określonego dopuszczalnego dziennego limitu spożycia. Mączka chleba świętojańskiego nie 
jest szkodliwa, a dodatkowo odznacza się sporą wartością odżywczą - w 15 proc. składa się z wody i aż do 70 
proc. z węglowodanów (cukrów, skrobi i hemicelulozy). Reszta to białko ( 4-6 proc.) i tłuszcz (około 0,5 
proc.). Ponadto zawiera wiele pierwiastków mineralnych, takich jak wapń, fosfor, potas, żelazo i magnez, 
oraz witaminy: A, B2, B3 oraz D.  
Dawniej strąki chleba świętojańskiego stosowano nawet w lecznictwie, ze względu na ich właściwości 
zdrowotne, m.in. na poprawę trawienia, obniżenie poziom cholesterolu we krwi, w powstrzymywaniu 
biegunki u dzieci i dorosłych, na kaszel (gdyż mają właściwości wykrztuśne), na ból (zawierają kwas galusowy 
wykazujący działanie przeciwbólowe). Wykorzystywano je także w walce z osteoporozą (za sprawą dużej 
zawartości wapnia i fosforu). Karob, w przeciwieństwie  do kakao, nie zawiera substancji pobudzających, 



więc z powodzeniem można stosować  go w codziennej diecie dzieci, przyrządzając gorący napój podobny 
do kakao.  
Karob jest też często używany przez alergików, gdyż nie zawiera alergenów. 
Karob można zatem wykorzystywać jako słodzik. Z kolei naturalne kakao nie ma słodkiego smaku. Karob ma 
delikatny, słodki, karmelowy smak, w przeciwieństwie do wytrawnego i lekko gorzkiego w smaku kakao. 
 
 
Ciasto karobowe z żurawiną i orzechami laskowymi  
Czas przygotowania: 20 minut + 35 minut pieczenia 
Składniki na jedną keksówkę o wymiarach około 20 x 11 cm: 
½ szklanki i dwie łyżki mąki pszennej 
⅓ szklanki karobu 
1 duży banan, dokładnie zmiksowany na puree 
¼ szklanki brązowego cukru 
½ szklanki oleju 
⅓ szklanki mleka roślinnego 
szklanka orzechów włoskich 
pół szklanki żurawiny 
łyżeczka proszku do pieczenia 
łyżeczka sody 
 
Przygotowanie: 
Piekarnik rozgrzewam do 180 stopni. W misce mieszam mąkę, karob, sodę i proszek do pieczenia. W dużej 
szklance mieszam bananowe puree, olej i cukier na gładką masę, dodaję mleko i mieszam jeszcze raz. 
Mokre składniki wlewam do suchych, mieszam aż do połączenia składników i dodaję żurawinę oraz orzechy. 
Dokładnie mieszam i przekładam do keksówki delikatnie posmarowanej olejem, wsuwam do piekarnika i 
piekę przez 30-35 minut. 
 

 


