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Materiały
edukacyjne
dla nauczycieli przedszkoli

Scenariusz nr 6

DBAM O NATURĘ, OSZCZĘDZAJĄC WODĘ I ENERGIĘ
CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:

POTRZEBNE MATERIAŁY:

• skąd się bierze woda w kranie i energia
w gniazdku

• karta pracy dla dzieci nr 10
- do skopiowania po jednej sztuce dla dziecka

• do czego jest potrzebna woda i energia
elektryczna

• karta pracy dla dzieci nr 11
- do skopiowania po jednej sztuce dla dziecka

• jak oszczędzać wodę (zastosowana metoda
dydaktyczna: programowanie) i energię

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 7:
Instrukcje (str. 38)
• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 8:
Elektrownie (dołączona do kart pracy)
• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury”

Przebieg zajęć:
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• stempel Kubusia

WPROWADZENIE (DYSKUSJA MODEROWANA)
Dzisiaj porozmawiamy o energii elektrycznej i wodzie – zasobach, z których korzystamy na co dzień. Prowadzący pyta: Do czego potrzebna jest woda? Woda jest najważniejszą substancją na świecie! Jest
niezbędna do życia! Człowiek, zwierzęta i rośliny składają się z wody i muszą pić, aby przetrwać!
Prowadzący pyta dzieci do czego używają na co dzień wody oraz w czym znajduje się woda (np. owocach,
sokach), aktywizuje i podsumowuje ich odpowiedzi.
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WIEM, SKĄD BIERZE SIĘ WODA! (ZADANIE PLASTYCZNE
– POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 10)

Każdy z nas ma w domu kran, z którego płynie woda, wystarczy odkręcić kurek… Ale czy zastanawialiście się
skąd ona się tam bierze? Dzieci siadają przy stolikach i otrzymują karty pracy dla dzieci nr 10. Dzieci odpowiadają, kiedy padnie odpowiedź dot. rzek, prowadzący rozwija: Tak, woda trafia do naszych kranów z rzek,
ale zanim się to stanie, musi zostać oczyszczona. Następnie płynie długimi rurami - wodociągami - do naszych
domów. Prowadzący pyta, czy na otrzymanych kartach czegoś brakuje. W razie potrzeby prowadzący nakierowuje dzieci na odpowiedź: Tak, nie ma wodociągu. Prowadzący podaje instrukcje: Narysujcie linię dwie kratki
w prawo, następnie, trzy kratki w górę, jedną kratkę w lewo itd., aż rurociąg trafi do punktu obok kranu. Być
może konieczne będzie tutaj przypomnienie, która strona to prawa, a która lewa. Narysowaliśmy rurociąg!
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WIEM, JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ (ZABAWA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA
- POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 7: INSTRUKCJE)

Dzieci siadają w kole i naśladują kolejno ruchy prowadzącego imitujące poszczególne kroki mycia zębów wg
instrukcji 1. Następnie prowadzący pyta: Co poszło nie tak? Co należy zrobić, żeby naprawić błąd? Naprowadza dzieci i podkreśla, jak ważne jest zakręcanie wody podczas mycia zębów oraz używanie kubeczka.
Następnie wykorzystuje drugą instrukcję i prosi, aby dzieci naśladowały kolejno jego ruchy. Prowadzący
pyta, czym różniły się obie instrukcje? TAK, dzięki wykorzystaniu drugiej instrukcji zużyjesz tylko tyle
wody, ile jest w kubeczku! Nie myj zębów z odkręconą wodą! Dzięki temu codziennie, przy każdym myciu
zębów zaoszczędzisz sporo wody!
Następnie prowadzący pyta, dlaczego tak ważne jest, aby oszczędzać wodę? Wyjaśnia, że zasoby wody
kurczą się. Im więcej wody zużywamy, tym więcej wody jest zanieczyszczone. Wszyscy możemy zatroszczyć się o wodę każdego dnia. Prowadzący pyta, co możemy zrobić, aby zużycie wody było mniejsze? (np.
branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, dokręcanie kapiącego kranu, używanie przycisku „oszczędnego
spłukiwania toalety”, zbieranie deszczówki do podlewania kwiatów) i podsumowuje pomysły dzieci. Żeby
Ziemia była zdrowszą planetą, warto pamiętać o oszczędzaniu energii elektrycznej, która także korzysta
z zasobów naturalnych ziemi.
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JAK POWSTAJE PRĄD? (DYSKUSJA MODEROWANA)
Prowadzący pyta, do czego potrzebujemy prądu? Prąd w gniazdku sprawia, że możemy zaświecić
lampę, włączyć telewizor, dzięki niemu w lodówce może być chłodno, a żelazko staje się gorące. Skąd bierze
się prąd? Prąd wytwarzany jest w elektrowni. Potrzebne jest do tego paliwo, zwykle węgiel. Gdzie trafia
węgiel? Do ogromnego pieca, gdzie wytwarzana jest bardzo wysoka temperatura. Piec podgrzewa wodę,
z której powstaje para wodna. Para wodna dmucha w turbinę, specjalne urządzenie składające się z wielu
wiatraczków, które kręcąc napędzają generator i wytwarza się prąd. W jaki sposób prąd trafia do naszych
domów? Prąd płynie kablami do gniazdek w naszych domach.
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ENERGIA JEST W KAŻDYM Z NAS! (ZABAWA RUCHOWA)
Dzieci ustawiają się w kręgu i łapią się za ręce (za plecami). Prąd to niezwykłe, niewidzialne zjawisko.
Powstaje, kiedy malutkie cząsteczki - elektrony - zostaną napędzone. Prowadzący informuje, że zaraz
uściśnie dłoń jednego dziecka, które ma uścisnąć dłoń osoby, stojącej po jego drugiej stronie – i tak po kolei.
Jeżeli trakcja energetyczna zadziała, to energia obiegnie całą grupę! Zabawę można powtórzyć kilka razy
w jedną i drugą stronę. Po skończonej zabawie prowadzący komentuje: Tak, w ten sposób stworzyliśmy
sieć energetyczną. Dzięki podobnym sieciom prąd z elektrowni trafia do naszych mieszkań. Bądźcie
ostrożni to poważna sprawa! Prąd w gniazdkach oraz płynący w kablach jest bardzo potrzebny, ale jest
też bardzo niebezpieczny! Bądźcie ostrożni podczas korzystania ze sprzętów podłączonych do prądu!
Nie dotykajcie gniazdek!
Podczas powrotu do domu spróbujcie poszukać słupów elektrycznych. O pomoc poproście rodziców.
Możecie je też wspólnie policzyć.
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DETEKTYWI MARNOWANEGO PRĄDU (ZABAWA PLASTYCZNA – POTRZEBNA KARTA

PRACY DLA DZIECI NR 11)

Karta pracy zawiera obrazek przedstawiający mieszkanie, w którym znajdują się różne sprzęty elektryczne.
Zadaniem dzieci jest znalezienie sprzętów, które działają dlatego, że są podłączone do prądu, mimo że nikt
z nich nie korzysta. Prowadzący aktywizuje dzieci, mówiąc o tym, jak ważne jest, aby używać sprzętów
podłączonych do prądu tylko wtedy, kiedy z nich korzystamy. Im krócej będziemy z nich korzystać tym
mniej prądu zużyjemy.
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A DLACZEGO JEST TO TAKIE WAŻNE? (MINI WYKŁAD - POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA
DLA NAUCZYCIELA NR 8: ELEKTROWNIE)

Prowadzący wprowadza dzieci, mówiąc, że kopalnie wydobywają węgiel, który kiedyś się skończy, elektrownie go spalają i w ten sposób zanieczyszczają powietrze i wodę! Prowadzący puszcza w obieg kartę
ze zdjęciami elektrowni ekologicznych.
Ale jest na to rada! Ludzie wymyślili jeszcze inne sposoby na wytworzenie prądu:
• elektrownie wiatrowe to ogromne wiatraki generujące prąd z energii wiatru
• elektrownie wodne wytwarzają energię z wody przy pomocy pomp i zapór
• baterie słoneczne pobierają światło słoneczne i wytwarzają z niego energię elektryczną.
Takie elektrownie nie zanieczyszczają powietrza, wody i ziemi – są ekologiczne! Wiatr, woda i światło
słoneczne są odnawialne – nie kończą się!
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ZAKOŃCZENIE
Prowadzący prosi, aby dzieci otworzyły przyniesione z domu Karty Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela
Natury”. Wbija stempel za zadanie z poprzedniego scenariusza i informuje, że Kubuś przygotował kolejne
do zrobienia w domu oraz wyjaśnia, na czym ono polega.
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KARTA PRACY DLA DZIECI NR 10 DO SKOPIOW NI PO J DN J SZT

D

DBAM O NATURĘ, OSZCZĘDZAJĄC WODĘ I ENERGIĘ
ZADANIE: by w naszych kranach popłynęła woda, potrzebny jest rurociąg.
Narysuj go, słuchając dokładnie instrukcji nauczyciela.
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KARTA PRACY DLA DZIECI NR 11 DO SKOPIOW NI PO J DN J SZT

D

DZI

DBAM O NATURĘ, OSZCZĘDZAJĄC WODĘ I ENERGIĘ
ZADANIE: Zasada jest prosta, powinniśmy podłączać sprzęty do prądu tylko wtedy,
gdy z nich korzystamy. Pobawimy się teraz w detektywów marnowanego prądu.
Poszukajcie na obrazku sprzętów, które marnują prąd, jeśli z nich nie korzystamy,
zaznaczcie je i pokolorujcie.

www.przyjacielenatury.pl

K

Scenariusz nr 6

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR : INSTRUKCJE

INSTRUKCJA
MYCIA Z
W

Od r

Wyszczot uj z by

wod

Wyp ucz szczotecz
oraz umyj buzi

Na
past
na szczotecz

Za r

ran

INSTRUKCJA
MYCIA Z
W
KORZYSTNA
Nalej wody
do ubecz a

Wyszczot uj z by
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Wyp ucz buzi wodą
z ubecz a
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POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 8 DO W KO Z ST NI J KO I

DBAM O NATURĘ, OSZCZĘDZAJĄC WODĘ I ENERGIĘ
Karta z ilustracjami elektrowni wiatrowej, wodnej oraz baterii słonecznych.

ELEKTROWNIA
WIATROWA

ELEKTROWNIA
WODNA

BATERIE
S ONECZNE
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