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W STRONĘ PRZYRODY: O NORWESKICH 
PRAKTYKACH EDUKACJI NA ZEWNĄTRZ

WPROWADZENIE

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 publika-
cjach zarówno zagranicznych, jak i polskich. 

Współcześni badacze dostrzegają i dogłębnie analizują zagrożenia dzieciństwa wy-
nikające między innymi z przemian społeczno-kulturowych, dynamicznie rozwija-
jących 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 Louva** 
zespołem deficytu natury (2014, s. 126). Jak zauważa badacz:

instytucje, plany zagospodarowania przestrzeni miast i przedmieść oraz postawy kul-
turowe nieświadomie przedstawiają przyrodę jako źródło wszelkiego nieszczęścia, 
a otwartą przestrzeń pozbawiają jej konotacji z radością i samotnością. System szkol-
nictwa, media i rodzice, kierowani pozytywnymi pobudkami, w rzeczywistości tylko 
odstraszają dzieci od zabawy w lasach i na polach. (Louv, 2014, s. 15)

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 któ-
rych dzieci bez względu na porę roku i pogodę większość czasu przebywają na ze-
wnątrz – w przyrodzie. 

Niniejszy artykuł koncentruje się na norweskich praktykach edukacji na zewnątrz. 
Inspiracją do opracowania tekstu była kilkudniowa wizyta studyjna w placówkach 
oświatowych w Oslo***, które urzeczywistniają wychowanie leśne, zarażając innych 

*  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
**  Richard Louv – dziennikarz i pisarz, autor książek ukazujących relacje człowieka z przyrodą, za-
łożyciel i prezes organizacji Children and Nature Network. Opublikował kilka interesujących książek, 
tłumaczonych na wiele języków (Louv, 2005; 2011; 2016).
***  Wizyta odbyła się w listopadzie 2016 roku w ramach projektu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.
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swoją pasją. Pasją zakotwiczoną w osobistym doświadczeniu, która „bierze się z samej 
ziemi, wydobyta ubłoconymi rączkami dziecka” (Louv, 2014, s. 198).

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 niezwy-
kłych 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 ze-
wnątrz – w ogrodzie, w parku, w lesie czy na łące. Jego rozwój definiowany jest przez 
nieustanne współgranie ze sobą zmysłów i działania, selekcjonowanie i odpowied-
nią 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 (2004, s. 18): „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 kontak-
tów dziecka z otaczającą rzeczywistością. 

Należy podkreślić, że dziecko nadaje znaczenia rzeczywistości w wyniku złożonej 
sieci wpływów, które obejmują wiele elementów, w  tym szeroko rozumianą prze-
strzeń 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 za-
bawy 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.



183W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz

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 kra-
jobrazem, lecz sensorycznym doświadczeniem (Sebba, 1991, s. 395-422). Naturalne 
elementy zapewniają otwartą i elastyczną zabawę, a wysoki poziom złożoności i róż-
norodności, jaki oferuje natura, zachęca do dłuższej, bardziej złożonej i wielowątko-
wej 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 
(Wilson, 1997). Naturalne obszary oferują otwartość, różnorodność, manipulację, 
eksplorację – to wszystko, czego potrzebują dzieci do poznawania, nadawania zna-
czeń i rozumienia świata.

Zdaniem wielu badaczy przypisywanie znaczenia danemu obiektowi jest rezulta-
tem dynamicznego procesu percepcji, interpretacji i definiowania (Ziółkowski, 1981, 
s. 106). Dziecko porusza się w swoim świecie, odwołując się do tego, co o tym świe-
cie wie, czyli odwołuje się do swojej wiedzy, której granice są w sensie praktycznym 
granicami jego rzeczywistości. To spostrzeżenie pozwala na konkluzję: ukształtowa-
nie i modyfikowanie wiedzy, które dokonuje się głównie w bezpośrednich kontak-
tach ze światem, prowadzi do kształtowania i modyfikowania rzeczywistości (Berger 
i Luckmann, 1983, s. 9).

PRZEDSZKOLA W NORWEGII

Do przedszkola (barnehage) w Norwegii mogą uczęszczać dzieci w wieku od 0 do 
5 lat. Jednakże przed ukończeniem pierwszego roku życia większość dzieci pozosta-
je w domu pod opieką rodziców, którym przysługuje roczny, płatny urlop macie-
rzyński. Podobnie jak w wielu innych krajach norweskie przedszkola dzielą się na 
państwowe i  prywatne, przy czym zarówno jedne, jak i  drugie są odpłatne. Wła-
ścicielami placówek prywatnych są zazwyczaj rodzice i stowarzyszenia wyznaniowe, 
aczkolwiek w ostatnich latach obserwuje się rosnącą liczbę zawodowych organizacji 
przedszkolnych (Os, 2009, s. 303). Wiele placówek funkcjonuje według różnych 
ideologii i koncepcji pedagogicznych, takich jak: pedagogika Rudolpha Steinera oraz 
pedagogika Marii Montessori. Należy podkreślić, że celem perspektywicznym edu-
kacji przedszkolnej i  szkolnej jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego 
uczestnictwa w demokratycznym społeczeństwie, w duchu świadomego ponoszenia 
odpowiedzialności za świat przyrody. 

Od 1996 roku norweskie przedszkola realizują narodowy program nauczania, czy-
li Ramowy Plan Treści i Zadań Przedszkoli (Rammeplan…, 2006), który został zwery-
fikowany w 2006 roku. Plan ten kontynuuje tradycje pedagogiki społecznej, szcze-
gólnie widocznej w nordyckiej tradycji przedszkolnej, która koncentruje się na życiu 
codziennym i nauce. Treści programowe opierają się na holistycznym spostrzeganiu 
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dziecka, co oznacza, że rozwój jest rozumiany, jako dynamiczny i ściśle przeplatają-
cy się proces pomiędzy fizycznymi i umysłowymi doświadczeniami dziecka a  śro-
dowiskiem, w  którym ono dorasta. Celem nadrzędnym przedszkola jest: „rozwój 
umiejętności związanych z interakcją społeczną oraz rozwój umiejętności językowych 
i komunikacyjnych w szerokim znaczeniu” (Os, 2009, s. 306). Zgodnie z planem 
nauczania każdy ma prawo wyrazić swój punkt widzenia i być wysłuchanym. Nowy 
Plan Ramowy wzmocnił zasadę uczestnictwa dzieci i brania pod uwagę jego perspek-
tywy. Zasada ta jest zgodna z Konwencją Praw Dziecka ONZ z 1989 roku (Dz.U. 
1991 Nr 120 poz. 526) i, jak zauważa Ellen Os (2009, s. 307), wiąże się z trudnymi 
wyborami: z jednej strony dziecko ma prawa, z drugiej – istnieje ryzyko, że dorośli 
obarczą je odpowiedzialnością, która powinna być odpowiedzialnością dorosłych. 

Warto zauważyć, że w norweskich przedszkolach cele programowe rozumiane są 
jako wizja, zatem nie zawsze muszą być osiągnięte, mogą być też realizowane na różne 
sposoby. Uzyskane rezultaty uzmysławiają różnorodność ludzkich działań o tej samej 
wartości. W centrum uwagi nauczyciela jest dziecko, a nie nauczanie. W związku 
z tym nauczyciele prowadzą regularne obserwacje, dokumentują osiągnięcia rozwo-
jowe indywidualne i grupowe, poszukują nowych modeli, metod, koncepcji w nie-
ustannie zmieniającym się kontekście badań nad dzieciństwem. Treści programowe 
są ujęte w siedmiu obszarach (Rammeplan…, 2006, s. 32-43):

1. komunikacja, język i tekst; 
2. ciało, ruch i zdrowie;
3. sztuka, kultura i kreatywność;
4. przyroda, środowiska i technologia;
5. etyka, religia i filozofia;
6. lokalna społeczność i społeczeństwo;
7. liczby, przestrzeń i kształty.

W ramach powyższych obszarów prowadzone jest nauczanie przedmiotowe, takie 
jak: plastyka, prace ręczne, muzyka oraz zajęcia tematyczne związane ze społeczeń-
stwem, kulturą i przyrodą, przy czym realizowane są głównie zagadnienia zainicjo-
wane przez dzieci i ich zainteresowania. Otwieranie się na inicjatywy wychowanków 
stanowi niebagatelne wyzwanie dla nauczycieli, od których oczekuje się kreatywno-
ści. Nauczyciele wykorzystują również okazje wynikające z życia codziennego, pro-
mują godność każdego człowieka, równość, wolność intelektualną, tolerancję, zdro-
wie i właściwe rozumienie zrównoważonego rozwoju. 

Każde przedszkole jest zobligowane do opracowania rocznego planu pracy – czę-
ściowo opartego o plan narodowy, a częściowo o lokalne priorytety, zainteresowania 
i poziom rozwoju dziecka. Poszczególne placówki mogą wybierać metody i perspek-
tywę pedagogiczną w zależności od warunków i potrzeb z uwzględnieniem prawa 
dziecka do poznawania i  kultywowania swojego dziedzictwa kulturowego. Warto 
podkreślić, że dzieci nie są oceniane pod kątem osiągania celów w odniesieniu do 
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konkretnych kryteriów (Rammeplan…, 2006, s. 31), co oznacza, że ocena funk-
cjonuje bardziej jako środek ukazujący i doskonalący pracę przedszkola, a nie jako 
ewaluacja rozwoju dziecka. Taki sposób rozumowania jest wyrazem przyjętego w pla-
cówce modelu socjalizacji, który informuje o tym, jak autorzy programu postrzegają 
dziecko i dzieciństwo. 

IDEA LEŚNYCH PRZEDSZKOLI

W celu zainteresowania rodziców przedszkolem placówki tworzą swój indywidu-
alny profil pedagogiczny, eksponując między innymi sztukę, wielokulturowość czy 
przyrodę. W tradycji nordyckiej zajęcia wewnątrz, jak i na zewnątrz mają równoważ-
ną wartość pedagogiczną, toteż dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić wysokie 
standardy terenów zewnętrznych. Edukacja w plenerze jest wysoko ceniona, bowiem: 
„zabawa i zajęcia na powietrzu są istotną częścią kultury dziecka, które muszą być 
utrzymane, bez względu na warunki geograficzne czy klimatyczne” (Rammeplan…, 
2006, s. 16). Zdaniem Ellen Os: „Tradycyjne zajęcia na powietrzu są ważne w Nor-
wegii i nasz obraz idealnego dziecka to dziecko z zaróżowionymi policzkami bawiące 
się na śniegu” (2009, s. 313). W myśl powiedzenia nie ma złej pogody, są tylko złe 
ubrania norweskie przedszkolaki spędzają większą część dnia na dworze niezależnie 
od tego, czy pada deszcz, sypie śnieg, a temperatura spada znacznie poniżej zera. Naj-
młodsze dzieci, które potrzebują snu w ciągu dnia, odbywają drzemkę w wózkach na 
zewnątrz budynku, przez cały rok. 

Nauczyciele codziennie realizują program z elementami edukacyjnymi i poznaw-
czymi, jednak podstawowym celem przedszkola jest zapewnienie im opieki, dobrej 
zabawy i radości. Wysoka jakość placówek oświatowych zależy głównie od komfortu 
psychicznego dziecka – poczucia bezpieczeństwa i dobrych relacji między dziećmi, 
rodzicami i personelem (Lamb i Ahnert, 2006).

PROBLEM I METODA

Problem badawczy sformułowano w pytaniu: jak od strony praktycznej realizowana 
jest w Norwegii edukacja w leśnych/przyrodniczych przedszkolach? 

Jako metodę wykorzystano etnografię, która: 

polega na gromadzeniu informacji o wytworach materialnych, stosunkach społecz-
nych, przekonaniach i wartościach danej społeczności. W procesie zbierania danych 
wykorzystuje się różnorodne techniki – jest wręcz pożądane, aby podchodzić do pro-
blemu z możliwie najróżniejszych perspektyw w celu uzyskania większej pewności, że 
rzeczy faktycznie mają się tak, jak się nam wydaje. (Angrosino, 2010, s. 19)



186 Teresa Parczewska

Wynikiem badania etnograficznego jest raport etnograficzny. Przyjmuje on formę 
narracji, rozbudowanej opowieści, która daje czytelnikowi możliwość pośredniego 
doświadczenia badanej społeczności.

W badaniach wykorzystano obserwację uczestniczącą oraz rozmowę, która była 
prowadzona z dziećmi, nauczycielami i  rodzicami. W  trakcie badań wykonywano 
zdjęcia, niektóre z nich – za zgodą dyrekcji – zostały umieszczone w niniejszym tek-
ście. Materiał badawczy zbierano w  przedszkolu w  Oslo, które realizuje program 
tzw. edukacji leśnej. Placówka usytuowana jest na obrzeżach miasta, w bardzo bli-
skim sąsiedztwie lasu. Do przedszkola uczęszczają dzieci z rodzin średnio zamożnych, 
a znaczny ich odsetek to dzieci imigrantów, które nie znają języka norweskiego.

PRZEDSZKOLE W NATURZE – BADANIA WŁASNE

Odległość z centrum Oslo do leśnego przedszkola można pokonać metrem. Czas 
przejazdu wynosi około 40 minut. Od przystanku do placówki prowadzi pnąca się 
ku górze, wyżwirowana aleja obsadzona po obu stronach dorodnymi drzewami. Do-
syć obszerny teren wokół przedszkola został tak zagospodarowany, żeby zaspokajać 
potrzeby rozwojowe dzieci, które większą część dnia przebywają na zewnątrz. Licz-
ne drzewa i krzewy, kamienie, zakamarki i zgromadzony w budynku gospodarczym 
sprzęt (hulajnogi, rowery, wózki, wiaderka, łopatki, piłki itp.) prowokują dzieci do 
różnorodnych zabaw – samotnych i zespołowych, badawczych, tematycznych, kon-
strukcyjnych i ruchowych. Obserwowane dzieci nieustannie były czymś zajęte, tylko 
nieliczne korzystały ze zjeżdżalni zamontowanej na jednym z pagórków. Opiekę nad 
wychowankami sprawują nauczyciele, asystenci i  studenci pedagogiki, odbywający 
praktyki zawodowe. 

Prezentowane przedszkole jest placówką prywatną, która w szczególny sposób dba 
o dokształcanie nauczycieli. Uczęszcza do niego 64 dzieci w wieku od 2 do 5 lat, 
które zostały podzielone na 4 grupy (trzy grupy młodsze i jedna starsza). W każdej 
grupie jest jeden pedagog i  dwóch asystentów. Kadra przedszkola (w skład której 
wchodzi 3 mężczyzn i 9 kobiet) dokłada wszelkich starań, by rodziny, które przybyły 
do Norwegii na dłuższy pobyt, zapoznały się z norweską kulturą i filozofią edukacji 
na zewnątrz. Od rodziców wymaga się zakupienia dziecku wysokiej jakości odzieży 
jesienno-zimowej: nieprzemakalnych kombinezonów, butów, rękawic i czapek oraz 
wełnianej bielizny chroniącej przed chłodem. Nazwy firm z adresami sklepów oraz 
fotografie niezbędnych rzeczy umieszczone są w holu przedszkola.

Z zewnątrz budynek nie wygląda okazale – parterowy, brązowy, z dosyć dużymi 
oknami. Aranżacja wnętrza przypomina dom, w którym zadbano zarówno o prze-
strzenie dospołeczne – zachęcające do relacji, jak i  odspołeczne – pozwalające na 
odpoczynek w samotności. Dzieci nie mają podręczników i kart pracy. Nauczyciele 
do realizacji planu pracy wykorzystują książki o różnej tematyce, słowniki, albumy, 
materiał przyrodniczy, gromadzony głównie przez dzieci. Przestrzeń edukacyjną cha-
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rakteryzuje z jednej strony bogactwo, a z drugiej – naturalność i prostota. Pomimo 
podziału na grupy, wychowankowie przemieszczają się swobodnie po całej przestrze-
ni przedszkola.

W każdy poniedziałek wszystkie dzieci wychodzą na całodzienne wycieczki do 
lasu. Dla najmłodszych dłuższy pobyt w plenerze stanowi przeogromne wyzwanie – 
muszą doświadczyć tego, jak to jest być na zewnątrz bez względu na pogodę. Jeden 
z nauczycieli o pierwszym kontakcie dziecka z naturą w okresie zimowym opowiadał 
w następujący sposób: był duży mróz, dzieci wyszły na powietrze i po kilku minutach 
były zaniepokojone, chciały wracać do budynku. Niektóre nawet płakały, mówiły, że jest 
zimno. Niesamowite było to, jak bardzo szybko adoptowały się do warunków pogodo-
wych. Ich twarze promieniały radością.

Wycieczki do lasu mają na celu zaadaptowanie dzieci do warunków środowisko-
wych (w tym pogodowych) oraz budowanie więzi społecznych. Grupa najstarsza – 
o nazwie dzikie dzieci – pod opieką trzech dorosłych osób raz w roku, w połowie 
lutego, spędza dwie noce poza domem, w  lesie. W  tym okresie temperatura po-
wietrza waha się w granicach od 10 do 12 stopni Celsjusza poniżej zera. W trakcie 
tego pobytu realizowane są różne poziomy i zakresy celów, ich misja dotyczy przede 
wszystkim: aspektu społecznego i tożsamościowego (jestem norweski) oraz praktyko-
wania umiejętności narciarskich*.

Moje uczestnictwo w całodziennej wycieczce do lasu pozwoliło na zebranie nie-
zwykle cennych doświadczeń, zrozumienie istoty edukacji w przyrodzie i dla przyro-
dy. Wyruszyliśmy po śniadaniu, dzieci z niezwykłą cierpliwością czekały przed bramą 
na rówieśników, którzy w bardzo różnym tempie samodzielnie przygotowywali się do 
wyjścia. Każde dziecko miało ze sobą plecak, w którym był termos z ciepłą herbatą 
oraz zapasowe ubranie.

Przy bramie wyjściowej nauczyciel zrobił zdjęcie całej grupie. Droga na leśną 
polanę nie była zbyt długa, ale trudna – wdrapywanie się pod górkę, schodzenie 
z niej, przedzieranie się przez zarośla, przechodzenie przez zamarznięte kałuże. Dzieci 

* W Norwegii większość dzieci w wieku przedszkolnym uczy się jazdy na nartach.

Ryc. 1. Budynek przedszkola
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 2. Fragment ogrodu przedszkolnego
Źródło: opracowanie własne.



188 Teresa Parczewska

przemieszczały się w swoim tempie, gęsiego lub małymi grupkami, tylko nieliczne 
trzymały się ręki opiekuna. Co chwilę któreś dziecko zatrzymywało się, dokonu-
jąc różnych odkryć. Zamarznięte kałuże cieszyły się największym zainteresowaniem, 
a wybierane z nich kawałki lodu były przez większość dzieci bardzo dogłębnie bada-
ne, włącznie z wkładaniem lodu do ust i próbowaniem, jak smakuje.

Gdy dotarliśmy do celu, opiekunowie przy udziale zainteresowanych dzieci rozpa-
lili ognisko. Niektóre dzieci podchodziły blisko ognia i ogrzewały ręce, suszyły ręka-
wiczki, inne siadały przy ognisku i z zaciekawieniem przyglądały się płomieniom. Po-
zostałe dzieci badały teren: przytulały się do pni drzew, siadały pod drzewem, zbierały 
opadnięte gałęzie, szyszki i kamienie, którymi próbowały rzucać do celu, wspinały się 
na niższe drzewa, biegały pomiędzy drzewami, wąchały kawałki kory, niestrudzenie 
czegoś szukały, niektóre siadały na mchu i rozmawiały. Pojedynczym dzieciom towa-
rzyszyły osoby dorosłe, które opowiadały im o lesie. 

Ryc. 3. W drodze do lasu
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Zobaczyłam, że przyroda oferuje wiele doświadczeń i działań w każdej porze roku 
i  w  każdych warunkach pogodowych. W  południe był wspólny, bardzo smaczny, 
podgrzany na ogniu posiłek, po którym dla trójki najmłodszych dzieci – potrzebu-
jących snu w ciągu dnia – nieopodal ogniska zostały rozłożone śpiwory. Drzemka na 
polanie wśród kołyszących się wysokich sosen i świerków trwała ponad godzinę. Dla 
pozostałych dzieci studentki animowały różne zabawy ruchowe połączone ze śpie-
wem, jednak nie wszystkie były nimi zainteresowane. Około godziny 14.00 ognisko 
zostało wygaszone, wszyscy zaczęli przygotowywać się do drogi powrotnej. Dzieci 
wspólnie z opiekunami sprzątały polanę, zostawiając idealny porządek.

Dzieci zaimponowały mi swoją kondycją fizyczną, dzielnością i  wytrwałością. 
Wykazały się wysokim poziomem kompetencji społecznych, a szczególnie dbaniem 
o  rówieśnika i  dorosłego, pomaganiem w  trudnych sytuacjach (np. w poszukiwa-
niu zgubionej rękawiczki), odpowiedzialnością. Warto zauważyć, że podczas bycia 
na zewnątrz każde dziecko miało taką samą możliwość uczenia się, w takich samych 
warunkach, ale w swoim tempie i w wybrany przez siebie sposób. Samodzielnie orga-
nizowały własną aktywność, gromadząc różne doświadczenia i nadając im swoje zna-
czenia. W moim przekonaniu tego dnia wszystkie dzieci odniosły sukces, utwierdziły 
się w przekonaniu, że wiele potrafią. Zadziwiające było to, że nikt nie utyskiwał, nie 
płakał, nie skarżył się na chłód, wręcz przeciwnie – zarumienione policzki, beztroski 
śmiech i radosne spojrzenia były dowodem na to, że idea edukacji na zewnątrz jest 
wartościowa i warta krzewienia, również w Polsce. 

OMÓWIENIE

Jak twierdzi Felipe Fernandez-Armesto, człowiek „stanowi element zadziwiające-
go kontinuum przyrody i można go poznać tylko wraz z jego środowiskiem, siecią 
ekosystemowych zależności, w którą jest uwikłany” (2008, s. 11). W czasach, kiedy 
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mówi się o braku kontaktu dziecka z przyrodą, który wywołuje zaburzenia w proce-
sach poznawczych, emocjonalnych i rozwojowych, leśne przedszkola i szkoły, gdzie 
dominuje edukacja na zewnątrz, mogą stanowić rozwiązanie problemu. Bliski kon-
takt z naturą ma ogromne znaczenie zarówno dla samej przyrody, jak również dla 
rozwoju dziecka – wzmacnia potencjał intelektualny, zmniejsza ryzyko chorób cywi-
lizacyjnych. Zdaniem Richarda Louva wszystkie dzieci potrzebują przyrody, „mają 
wręcz prawo do obfitującej w przyrodę przyszłości, a także do możliwości wzięcia na 
siebie obowiązków, które temu prawu towarzyszą” (2016, s. 297).

Uczenie się od natury jest złożonym tematem, który wymaga wielopłaszczyzno-
wego podejścia ze strony socjologów, antropologów, filozofów, biologów, ekologów, 
psychologów oraz pedagogów. Interdyscyplinarne badania mogłyby rzucić światło na 
związki łączące środowisko przyrodnicze z zachowaniem dzieci, ich zabawą, nauką 
i rozwojem. Norweskie rozwiązania edukacji na zewnątrz są przykładem tak zwanych 
dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla innych. 
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W STRONĘ PRZYRODY: O NORWESKICH PRAKTYKACH 
EDUKACJI NA ZEWNĄTRZ

Słowa kluczowe: dziecko, przedszkole w  Norwegii, przyroda, deficyt przyrody, edukacja 
w naturze

Streszczenie: W czasach, kiedy mówi się o braku kontaktu dziecka z przyrodą – nazywanym 
zespołem deficytu natury i  wywołującym zaburzenia procesów poznawczych, emocjonalnych 
i rozwojowych – leśne przedszkola i szkoły, w których dominuje edukacja na zewnątrz, mogą 
stanowić rozwiązanie tegoż problemu. Bliski kontakt z naturą ma ogromne znaczenie zarów-
no dla samej przyrody, jak również dla rozwoju dziecka – wzmacnia potencjał intelektualny, 
zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych. Zaprezentowane norweskie rozwiązania edukacji na 
zewnątrz są przykładem tak zwanych dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla innych. 

TOWARDS THE NATURE: ABOUT NORWERGIAN PRACTICES OF 
OUTDOOR EDUCATION

Keywords: child, kindergarten in Norway, nature, nature deficite, education in nature

Abstract: In the times when we talk about the lack of contact of the child with nature – called 
nature deficit syndrome – which has a negative effect on cognitive, emotional and personal 
growth, kindergartens and schools that are located in forests, in which the outdoor education 
dominates, can be the solution to this problem. Close contact with nature has tremendous 
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meaning for the nature, as well as for child’s development – it enhances the intellectual po-
tential and reduces the risk of civilization diseases. Presented Norwergian solutions for the 
outdoor education are an example of the so called good practices, which can be an inspiration 
for others.


