
,,Czego uczy nas natura"  

         Przyroda jest tym co nas otacza każdego dnia. Obejmuje elementy świata ożywionego 
takie jak: wody, ukształtowanie terenu, klimat, podłoża skalne i elementy świata 
ożywionego w skład, którego wchodzą na przykład zwierzęta, rośliny. Do tego cały obieg 
materii i energii zachodzący w przyrodzie, który warunkuje procesy życiowe, ale bez udziału i 
działalności człowieka.   

        Przyroda codziennie uczy nas innych rzeczy. Te lekcje dostosowane są przez matkę 
naturę dla każdego człowieka w różnym wieku, wystarczy rozejrzeć się dookoła siebie. Kiedy 
świat zaczyna budzić się wiosną, możemy zaobserwować na drzewach nowe gniazda 
ptaków, a w nich pisklaki. Tymi małymi pisklakami opiekują się duże ptaki, karmią, uczą je, 
dopóki nie podrosną, będą silniejsze i samodzielne. I ta opieka trwa do momentu 
samodzielnego wyfrunięcia z gniazda. I my obserwujemy życie ptaków, swoją miłość i 
opiekę, w odpowiedni sposób darujemy też swoim zwierzakom domowym bądź ulubionym 
roślinom. W taki sposób przyroda uczy nas szacunku, odpowiedzialności, opiekuńczości, 
pomocy słabszym. Natura to też zjawiska przyrodnicze, do nich możemy zaliczyć na przykład 
deszcz, burzę, śnieg czy upały. Kiedy pada deszcz i jest burza, staje się zimno i ponuro, 
zawsze czekamy, aż ten czas za oknem minie, wyjdzie słońce i promyczkami się do nas 
uśmiechnie. Bywa też tak, że po burzy na niebie pojawia się tęcza, pędzlem malowane 
kolory i już można zapomnieć o złej pogodzie. W takich sytuacjach przyroda uczy nas 
cierpliwości, że warto czekać, bo po burzy wyjdzie słońce. Kiedy na coś bardzo czekamy to z 
czasem to wszystko się spełni. Przyglądając się przyrodzie widzimy, jak zmieniają się pory 
roku. One wszystkie łączą się w jeden cykl zmienności natury. Pozwala nam to pobudzić 
zmysły i kształtuje naszą wyobraźnię. Wiosną przyroda budzi się do życia, kwiaty zaczynają 
kwitnąć, drzewa zielenić się, a ptaki przylatują z dalekich krajów, inne zwierzęta budzą się ze 
snu zimowego. Następnie w lecie cała natura nabiera siły i wszystko jest w pełni rozwinięte. 
Więcej wtedy przebywamy wśród natury, w górach, nad morzem czy w parkach i lasach. 
Przyroda wtedy bardzo zachwyca. Jesienią wszystko zaczyna być słabsze, z drzew opadają 
liście, zwierzęta przygotowują się do snu zimowego. Robi się mniej kolorowo. Zimą przyroda 
staje się bezbarwna i opustoszała przez większość zwierząt, a rośliny tracą kolory. To 
wszystko dzieje się, aby cykl życia naturalnego mógł rozpocząć się od nowa. Taki schemat 
uczy nas, że w przyrodzie wszystkie elementy są powiązane ze sobą.  

Będąc na wycieczce w górach, możemy podziwiać wszystko z wysokości, ale też trzeba być 
bardzo ostrożnym, gdyż to one są nieprzewidywalne. Pogoda może zmienić się bardzo 
szybko i tu czsami odwaga nic nie da, zbiżając się do szczytu, celu, trzeba zawrócić bądź 
odpuścić, bo tu z matką naturą człowiek może przegrać. 

           Siła przyrody uczy nas pokory i cierpliwości, bo tylko kiedy my będziemy żyć z nią w 
zgodzie, ona na pewno odkryje przed nami swoje piękno. Musimy dbać o nią nie tylko 
czerpiąc z niej to co najlepsze, ale znosić jej kaprysy i szanować, bo to całe nasze życie. Z 
natury, jej piękna uczmy się, korzystajmy, ale też dbajmy o nią... 


