
Znaczenie wycieczek i spacerów w rozwoju dziecka w wieku 
przedszkolnym.

Celami wychowania przedszkolnego zgodnymi z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego są między innymi: 
-tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań  prowadzących do 
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
- tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka  w tym środowiska;
- tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 
dziecka;
- współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 
przez rodziców za  źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków  umożliwiających 
rozwój tożsamości dziecka itd.
Zgodnie z tym Rozporządzeniem oraz celami realizowanymi w przedszkolach każdego dnia, 
jednym z warunków codziennej pracy jest organizowanie spacerów, zabaw na świeżym 
powietrzu, zajęć w ogrodzie oraz wycieczek w wymiarze 1/5 czasu realizacji podstawy 
programowej. 
W przedszkolach codziennie organizuje się dzieciom możliwość spędzenia czasu na świeżym 
powietrzu w formie: spacerów, zabaw swobodnych w ogrodzie przedszkolnym bądź placu 
zabaw czy wycieczek poza teren przedszkola.
Przebywanie na świeżym powietrzu jest niezwykle istotne w rozwoju każdego młodego 
człowieka. Zadaniem wychowawczym w przedszkolu jest przyzwyczajenie dzieci do 
przebywania na powietrzu bez względu na porę roku. Korzystanie z powietrza i słońca to 
podstawowy warunek higieny układu oddechowego  i krążenia, który jednocześnie ma 
ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego. Dzieci pozbawione 
możliwości przebywania na powietrzu nie mogą się prawidłowo rozwijać. Zadaniem każdej 
placówki jest zatem przyzwyczajanie swoich wychowanków do przebywania na świeżym 
powietrzu bez względu na pogodę. W związku z czym każdy przedszkolak musi posiadać 
odpowiednią garderobę, która umożliwi im wyjście na zewnątrz bez względu na pogodę. 
Niezwykle istotna tutaj jest współpraca placówki z rodzicami, którzy przygotują  odpowiedni 
strój swojego dziecka. Strój taki powinien nie krępować ruchów dziecka, być dostosowany do 
możliwości dziecka ( nie sprawiać trudności podczas ubierania się) oraz być dostosowany do 
temperatury na zewnątrz.                                                                                
          Zadaniem nauczyciela jest wypracowanie nawyku odpowiedniego ubierania się w 
zależności od temperatury. Należy dostarczać wiedzy, podsunąć różne sposoby rozgrzewania 
się, np. tupanie, rozcieranie rąk, wymachiwanie nimi. Dzieci powinny też wiedzieć, dlaczego 
smaruje się im twarze kremem, chodzi o rozumienie chronienia skóry przed silnym mrozem i 
słońcem. Podczas dni upalnych należy wdrażać dzieci do właściwego zachowania. Dążyć 
trzeba do przyzwyczajania dzieci do zmiany miejsc zabaw w ogrodzie przedszkolnym i 
chronienia się w cień, do zaspokojenia pragnienia. Dzieci starsze powinny wiedzieć, że słońce 
może być powodem zasłabnięcia, bólu głowy, i że wtedy należy ochłodzić ciało wodą, 
pozostawać w cieniu, osłaniać głowę przez noszenie czapki, kapelusika, chusteczki. Zabawy i 
ćwiczenia na powietrzu zimą mają wielką wartość zdrowotną, hartują i usprawniają. Wartość 
spacerów, wycieczek, zabaw sportowych polega na tym, że dzieci będą przebywały przez 



dłuższy czas na powietrzu w dobrych warunkach klimatycznych, co przyczyni się do 
odprężenia psychicznego i fizycznego.                                                                                                                   
Oprócz codziennych wyjść dzieci na spacer czy zabaw w ogrodzie przedszkolnym, placówki 
organizują dzieciom wycieczki przedszkolne które są organizacyjną formą nauczania i 
wychowania. Jest nią każde celowe i z góry zaplanowane wyjście z codziennego otoczenia. 
Każda wycieczka powinna być dobrze przygotowana, odpowiednio zaplanowania i 
przeprowadzona, a rodzice i dzieci o niej poinformowani. Wycieczka oprócz  przebywania 
dzieci na świeżym powietrzu, może być również formą zajęć dydaktycznych 
umożliwiających dzieciom poznanie danego tematu w innej formie niż podczas zajęć w sali 
przedszkolnej.
 Wyjścia i wyjazdy w przedszkolu mają szereg zalet, tj.:

• bezpośrednie obcowanie ze środowiskiem, naturalnym otoczeniem;
• każde wyjście dostarcza dziecku niezwykłych wrażeń, spostrzeżeń niezbędnych do 

kształtowania się myślenia, pamięci, uwagi, tworzenia pojęć;
• pozwalają doświadczać rzeczywistości wielozmysłowo;
• rozbudzają zainteresowania, ciekawość poznawczą;
• wyrabiają wrażliwość na piękno;
• wyzwalają pozytywne emocje;
• integrują grupy rówieśnicze;
• wpływają na formowanie się postaw moralnych i zachowań społecznych dzieci;
• kształtują w dzieciach ich stosunek do świata przyrody czy wytworów pracy ludzkiej:
• dają możliwość wyrabiania orientacji w przestrzeni;
• wpływają na kształtowanie uczuć patriotycznych;
• zaspakajają naturalną potrzebę ruchu oraz odprężają układ nerwowy.

Biorąc pod uwagę obowiązujące Rozporządzenie oraz zalety wynikające z codziennych wyjść 
dzieci na świeże powietrze czy organizowane wycieczki, jednogłośnie można stwierdzić, że 
taka forma spędzania czasu dzieci w przedszkolu jest niezwykle korzystna dla ich rozwoju. 
Każde przedszkole powinno wywiązywać się z tego warunku realizacji podstawy 
programowej organizować dzieciom codzienne wyjścia dzieci na świeże powietrze. 

Artykuł opracowany w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 
lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego


