
Wartość, piękno i bogactwo 
przyrody ożywionej: roślin 
i zwierząt

I. PROSPEKT WARTOŚCI
1.1. CEL OGÓLNY
Rozwój osobowy

1.2. CEL SZCZEGÓŁOWY
Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze

1.3. CEL WYCHOWAWCZY
Szacunek dla przyrody ożywionej

1.4. PROPONOWANE TEMATY
− Przyroda ożywiona łączy się z naszym życiem.
− Kontakt z przyrodą przyczynia się do rozwoju człowieka.
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− Organizacje działające na rzecz ochrony przyrody.

1.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Obowiązuje ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
− Wyrządzanie szkody przyrodzie ożywionej obraca się zawsze przeciw-

ko człowiekowi.
− To, co żyje w naszym otoczeniu, jest własnością wspólną.

Zasady
− Poznaję gatunki roślin i zwierząt.
− Używam produktów, które nie zagrażają przyrodzie ożywionej.
− Zbieram informacje dotyczące zagrożeń i ochrony przyrody.

1.6. ZADANIA DLA RODZICÓW
Normy

− Kontakt z przyrodą ożywioną uczy poszanowania życia.
− Troska o przyrodę rozwija w człowieku odpowiedzialność i szacunek 

dla wszystkiego, co żyje.
− Swoim postępowaniem rodzice mogą zaszczepić w dziecku zaintere-

sowanie przyrodą.
Zasady

− Uczę szacunku dla przyrody ożywionej, ukazuję szkodliwe skutki nie-
właściwej ingerencji człowieka w środowisko organizmów żywych1.

− Stwarzam dogodne i właściwe warunki dla hodowanych roślin i zwie-
rząt.

− W otoczeniu rodziny są dostępne rośliny i zwierzęta.

1.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY
Normy

− Kultura osobista to również dbałość o zachowanie odwiedzanych 
miejsc (miejsce biwakowe, łąka, jezioro etc.) w nienaruszonym stanie.

1 „Gospodarka współczesna, podobnie jak i inne dziedziny życia społecznego, odznacza się nad-
zwyczaj szybko wzrastającą dominacją życia człowieka nad naturą”. KDK 63.
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− Postawa agresywna wobec przyrody ożywionej ma negatywny wpływ 
na nią samą i na człowieka.

− Człowiek i przyroda ożywiona tworzą środowisko życia.
Zasady

− Organizuję wycieczki krajoznawcze w celu poznania bogactwa przy-
rody ożywionej.

− Zachęcam uczniów do korzystania z produktów organicznych właści-
wie przetworzonych.

− Opiekę nad środowiskiem naturalnym w otoczeniu szkoły przekazuję 
uczniom.

1.8. SPOSÓB REALIZACJI
Wspólnie z uczniami przeprowadzamy akcję w trosce o zagrożoną przyrodę 
w naszym regionie np. sprzątanie lasu, zbiórkę makulatury. Uczniowie mogą 
również zorganizować małą kampanię (wymyślanie haseł, druk ulotek, plaka-
tów) promującą np.: używanie szklanych butelek, organicznych toreb w zastęp-
stwie plastikowych itp.

1.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY
Uczniowie mają świadomość istnienia wielu zagrożeń dla natury ożywionej, 
które mogą wynikać z ich działania. Podejmują konkretne inicjatywy w celu 
ochrony fauny i flory. Dostrzegają wartość i piękno otaczającej przyrody2. Po-
wstaje świadomość wspólnego środowiska życia.

1.10. ZAGROŻENIA
Sprawy związane z ochroną środowiska traktuje się jako zbiór nakazów i zaka-
zów, pozostających bez związku z życiem. Zwierzęta domowe traktowane są jako 

2 „W swoim publicznym nauczaniu Jezus podnosi wartość elementów natury. Jest On nie tylko 
mądrym komentatorem natury w przykładach, które lubi przytaczać, oraz w swoich przypo-
wieściach, lecz również jej władcą (por. Epizod burzy u Mt 8,23-27, czy scenę opisaną przez 
Mt 14,22-23, w której kroczący po wodzie Jezus ucisza wiatr; (Mk 6,44-52; J 6,16-21). Pan 
zaprzęga przyrodę w służbę swojego planu zbawienia. Nakazuje swoim uczniom, aby patrzyli 
na przedmioty, na pory roku i na ludzi z ufnością dzieci, które wiedzą, że nie zostaną porzuco-
ne przez przewidującego Ojca (por. Łk 11,11-13). Uczeń Chrystusa, daleki od tego, by stać się 
niewolnikiem rzeczy, powinien umieć się nimi posługiwać, by budować współuczestnictwo 
i braterstwo” (por. Łk 16,9-13). KNSK 453.
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przejściowe maskotki. Istnieje też ryzyko przesadnych działań na rzecz ochro-
ny zwierząt, wobec których prawa człowieka stają się drugorzędne.

II. PEDAGOG
2.1. TREŚĆ MATERIAŁU
Od pierwszych lat edukacji szkolnej dziecko uczy się odpowiedzialności za śro-
dowisko przyrodnicze, szacunku do przyrody ożywionej i nieożywionej. Wie, 
że nasze życie jest związane z przyrodą, że jesteśmy jej częścią. Wyrządzanie 
szkód środowisku naturalnemu może obrócić się przeciwko człowiekowi. Dla-
tego należy chronić środowisko, mieć kontakt z przyrodą, znać własne natural-
ne otoczenie i pamiętać, że jest ono wartością wspólną.

2.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM
Maria Kownacka (1894-1982), polska pisarka, tłumaczka, autorka Dzienni‑
ka Dziecięcego redagowanego w czasie Powstania Warszawskiego, sztuk sce-
nicznych i słuchowisk radiowych dla dzieci. Współpracowała z czasopismem 

„Płomyk”. Jej najbardziej znane książki to książki dla dzieci, m.in.: Plastusiowy 
pamiętnik, Kukuryku na ręczniku, Cztery mile za piec, Miała babuleńka kozła 
rogatego, Kajtkowe przygody, Rogaś z Doliny Roztoki.
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Wczoraj Pani miała pogadankę o tym, że śniegu jest mało, że w ogrodzie 
smutno, na podwórku smutno, na skwerku smutno, bo szaro nie zielono… 
Potem pani powiedziała tak:

– Jakby to dobrze było mieć w klasie trochę kwiatów w doniczkach.
A na to dziewczynki zaraz się wyrywają:
– Proszę pani, to ja przyniosę mirt!
– A ja przyniosę prymulkę!
A Bronek zaraz się przedrzeźnia:
– A jakże, firt… firt… przyniosą prymulkę i mirt!
– Właśnie, że przyniesiemy!
I dzisiaj rano wpadają dziewczynki do klasy, a prawie każda dźwiga 

w gazecie doniczkę. Joasia przyniosła kwitnącą prymulkę. Lodzia przy-
niosła mirt – każda, co tam mogła. Nawet ten „nowy” chłopiec, Adrian, 
co siedzi pod oknem, przyniósł kaktusik. I myśmy też przynieśli kaktusik.

Fragment książki Plastusiowy pamiętnik opowiada historię, w której dzieci 
przynoszą rośliny doniczkowe do swojej klasy. Plastuś, który jest narratorem 
książki, opowiada, że dzieci chcąc ucieszyć Panią, przynoszą kwiatki i jedno-
cześnie zobowiązują się do opiekowania się nimi. Dzieci chcą być odpowie-
dzialne za rośliny w klasie. Jest to ich mały wkład w upiększenie swojego oto-
czenia i dbanie o przyrodę.

M. Kownacka, Pla-
stusiowy pamiętnik, 
wyd. Siedmioróg, War‑
szawa 2018, s. 49.
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Julian Tuwim (1894-1953), polski pisarz, poeta, autor skeczy, librett operet-
kowych i tekstów piosenek, tłumacz literatury obcej. Współzałożyciel kabare-
tu literackiego „Pod Pikadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Publikował 
w tygodniku „Wiadomości Literackie”. Brat polskiej literatki i tłumaczki Ireny 
Tuwim. Znany również z literatury dziecięcej. Jest autorem wierszy i opowia-
dań, m.in.: Lokomotywa, Murzynek Bambo, Rzepka, Ptasie radio, O Grzesiu 
kłamczuchu i jego cioci, Zosia Samosia, Okulary.

Mowa ptaków
Kto z was mowę ptaków zna?
Nikt – i tylko jeden ja.
Chrzęst i szelest, szepty cisz,
W szmerach trzciny cicho śnisz,
Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit,
A to znaczy: zaraz świt,
Zaraz drgną różowe zorze,
Bo i cóż to znaczyć może?
Cóż, cóż,
Jak nie świt wiosennych zórz?
Ćwir-ćwir-ćwir i tiju-fit,
Cyt…
Jeszcze nic? A może już?
Mokre listki polnych róż,
Blade krople chłodnych ros,
Wiew, westchnienie, jakiś głos:

„Tiju-tiju-tiju-fit”…
Tak, tak, tak, lecz cicho, cyt,
A to znaczy: cóż, czy wiesz?
Wiem, nie powiem… Ja wiem też.
Tak, to to… Któż wytłumaczy,
Że to coś innego znaczy?
Cóż, cóż?
Czy to, czy to, czy to już?
Kuku, tiju, ćwir i fit,
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Cyt – a może to już świt?
Ni to tan, ni nuty ton,
Coś z dalekich, leśnych stron,
Szelest, cisz, szept i szmer,
Czyj to, czyj to, czyj to szmer?
Liście? Trzciny? Trawy? Cóż?
Szum śród ciszy suchych zbóż?
Może tak, a może nie,
Marzę, nucę, słodko śnię,
Ćwir-ćwir-ćwir przez pola leci,
A to znaczy: słońce świeci,
Z gąszczy ptaszek ptaszka zwie,
Tak, to to… A jeśli nie?
Tak, to to… A jeśli tak,
To zrozumie ptaka ptak,
To zrozumiem także ja,
Jaką piosnkę las mi gra:
Że już tiju-tiju-fit,
A to znaczy – że już świt.

Przytoczony wiersz Juliana Tuwima ukazuje dzieciom wartość bliskiego kontak-
tu z przyrodą. Autor wskazuje na bogactwo ptasiego świata, poprzez liczne wy-
razy dźwiękonaśladowcze porównuje ptasie odgłosy do rozmowy i do śpiewu. 
W języku ptaków odnajduje bogactwo treści i znaczeń. Mowę przyrody może 
usłyszeć tylko ten, kto jest uważny, wnikliwy i potrafi słuchać. Ten, kto żyje w przy-
jaźni ze światem przyrody usłyszy to, co ma ona do powiedzenia ludziom. Wiersz 
podkreśla istotę szacunku do przyrody, życia z nią w zgodzie, w symbiozie.

J. Tuwim, Mowa 
ptaków, w: I. Tuwim, 
J. Tuwim, Tuwim dzie-
ciom, wyd. Nasza Księ‑
garnia, Warszawa 2012, 
s. 80‑81.
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III. NAUCZANIE RELIGIJNE
3.1. NAUCZANIE PAPIESKIE

Im bardziej wnikamy we wnętrze człowieka, tym bardziej stwierdzamy, 
że w większym stopniu różni się on od przyrody niż jest do niej podob-
ny. Człowiek posiada umysł, inteligencję, wolność, świadomość, tak więc 
bardziej podobny jest do Boga niż świata stworzeń.

Kiedy komfort techniczny osiąga szczyty, rodzi się tęsknota za pierwotną 
tęsknotą. Otaczający człowieka świat, który sam sobie utworzył, staje się 
dla niego więzieniem. Rozlega się w nim krzyk za wolnością, za czymś 
zupełnie innym niż to, co człowiek ma wokół siebie. Okazuje się, że czas 
wolny od zajęć nie oznacza jeszcze wolności i swobody, że trzeba uczyć się 
mieć czas wolny, jeżeli praca ma nie stracić sensu.

Strata puszcz i lasów pociąga za sobą równocześnie stratę gatunków, któ-
re mogłyby w przyszłości stanowić zasoby niezwykle ważne nie tylko 
dla wyżywienia, ale także dla leczenia chorób i wielu usług. Różne ga-
tunki zawierają geny, które mogą być kluczem do zaspokojenia w przy-
szłości pewnych ludzkich potrzeb lub uregulowania pewnych problemów 
ekologicznych.

3.2. PISMO ŚWIĘTE

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spi-
chrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż 
one? Kto z was martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku 
swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się 
liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet 
Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli 
więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? (Mt 6,26-30).

Jan Paweł II, Przemówie‑
nie na audiencji dla dzie‑
ci i młodzieży w Bazylice 
św. Piotra, (6.12.1978), 
w: tegoż, Bardzo pra-
gnę przybyć do was, 
wybór I. Makowicz, Kuria 
Diecezjalna, Częstocho‑
wa 1979, s. 27.

Elementarz Benedyk-
ta XVI (Josepha Ratzin-
gera)…, dz. cyt., s. 28.

LS 32.
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3.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Zwierzęta są stworzeniami Bożymi. Bóg otacza je swoją opatrznościową 
troską. Przez samo swoje istnienie błogosławią Go i oddają Mu chwałę. 
Także ludzie są zobowiązani do życzliwości wobec nich. Warto przypo-
mnieć, z jaką delikatnością traktowali zwierzęta tacy święci, jak św. Fran-
ciszek z Asyżu czy św. Filip Nereusz (KKK 2416).
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