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Szanowni Państwo!
Natura jest piękna. Zachwyca nas na każdym kroku wschodzącym rano słońcem, kwitnącymi wiosną kwiatami, 
szelestem jesiennych liści, pięknymi płatkami śniegu czy też zapachem i smakiem świeżych malin. Wszyscy 
dostrzegamy to piękno i chcemy się nim dzielić. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rozwój cywilizacji oraz 
zanieczyszczenie środowiska ma na przyrodę zgubny wpływ. Uczymy się o nią dbać każdego dnia: oszczędzając 
wodę, segregując śmieci, sadząc rośliny w naszych ogrodach. Tego szacunku do natury oraz jej darów powinniśmy 
uczyć również dzieci już od najmłodszych lat. Kształtując w maluchach wrażliwość na otaczający je świat oraz 
szacunek do środowiska, dajemy im podstawy do świadomego i zrównoważonego budowania swojej przyszłości. 

Chcielibyśmy tę świadomość budować razem z Państwem. Dlatego z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 
kolejną edycję materiałów edukacyjnych do nauki podstawowych zasad ochrony otaczającego nas środowiska, 
szacunku dla roślin i zwierząt oraz odżywiania z uwzględnieniem warzyw i owoców, a także aktywnego 
spędzania czasu. Są one dostosowane do programu nauczania w przedszkolach i z pewnością uatrakcyjnią zajęcia 
dla dzieci. W tegorocznej edycji materiały edukacyjne wzbogaciliśmy o elementy programowania, o którym 
będziecie mogli Państwo przeczytać na dalszych stronach.  

Specjalnie dla dzieci przygotowaliśmy również Kartę Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” z zadaniami 
i zabawami, którą mogą uzupełniać w domu i zbierać na niej specjalne pieczątki Kubusia (do ich wykonania 
otrzymują Państwo dedykowany stempel z tuszem). Wszystkie materiały są częścią programu edukacyjnego 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, organizowanego przez markę Kubuś. Więcej informacji na temat programu 
znajdą Państwo na stronie www.przyjacielenatury.pl. 

Mamy nadzieję, że materiały „Kubusiowych Przyjaciół Natury”, przygotowane do XII edycji Programu, pomogą 
Państwu wprowadzić dzieci w piękny i fascynujący świat przyrody oraz pełnego uśmiechu i energii stylu życia  
w zgodzie z naturą. Życzymy miłej lektury i zachęcamy do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska 
wraz z programem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
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W programie mogą wziąć udział przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty 
przedszkolne z całej Polski (od bieżącego roku program również realizowany jest w szkołach (klasy 
I-III) na podstawie specjalnie przygotowanych materiałów). 

Program trwa od września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Przedszkole zgłoszone do programu otrzymuje od Organizatorów bezpłatne i wydrukowane  
materiały edukacyjne programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz certyfikat. Zestaw materiałów, 
które otrzymuje przedszkole obejmuje: Folder dla nauczyciela z pomocami dydaktycznymi, zestaw 
kart pracy, stempel Kubusia, Kartę Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” dla każdego dziecka 
oraz certyfikat dla placówki. Materiały będą również dostępne do pobrania i wydruku ze strony 
internetowej www.przyjacielenatury.pl. Wszystkie materiały edukacyjne zostały przygotowane przez 
zespół ekspertów: metodyka, psychologa, dietetyka, specjalistę ds. ekologii.

MECHANIZM PROGRAMU: 

• Nauczyciele w przedszkolach realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce 
przyrodniczej, ekologicznej oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu na podstawie otrzymanych 
materiałów edukacyjnych. 

• Realizacja sześciu zamieszczonych w materiałach scenariuszy jest obowiązkowa. 

• Nauczyciele przekazują dzieciom uczęszczającym do przedszkola Kartę Sprawności „Kubusiowego 
Przyjaciela Natury” zawierającą zadania do uzupełniania w domu. Za zrealizowane zadania dzieci 
otrzymują pieczątki. Stempel do wykonania pieczątek wraz z tuszem znajduje się w przesłanych 
materiałach.

Po przeprowadzeniu zajęć placówka nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, który otrzymuje wraz z materiałami. 

Wszystkie informacje o programie oraz szczegółowy regulamin znajdują się na stronie:  
www.przyjacielenatury.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 870 84 55.
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Zostań Kubusiowym
Przyjacielem Natury!

Zasady programu dla Przedszkoli:



Jesteśmy częścią przyrody

Lasy, łąki, pola, jeziora, oceany wraz z zamieszkującymi je organizmami, w tym 
ludźmi, tworzą jeden wspólny zbiór zasobów naturalnych Ziemi, zależnych od siebie 
nawzajem. Człowiek nie mógłby żyć bez wody, powietrza, roślin i zwierząt. Natura 
nas chroni, karmi, wspiera prawidłowy rozwój. Dlatego od najmłodszych lat warto 
uczyć się szacunku do natury. Bo szkodząc przyrodzie, szkodzimy sami sobie.

BOGACTWA NATURY
Natura dostarcza nam wszystkich, niezbędnych do życia elementów. Każdy kwiat, owad, najmniejsza bakteria 
ma wpływ na warunki, jakie panują na naszej planecie. Zaburzenie porządku matki natury, może wywołać bardzo 
negatywne konsekwencje dla nas wszystkich. Wiecie, jak wygląda pszczoła? Jest to mały owad latający wśród 
kwiatków. Rola pszczoły na ziemi jest ogromna, ponieważ zapyla rośliny, które dzięki temu rodzą pyszne owoce, 
np.: truskawki, maliny, brzoskwinie. Naukowcy podają, że pszczoły są odpowiedzialne za zapylanie 2/3 gatunków 
roślin uprawnych. Gdyby wyginęły pszczoły, człowiek sam nie poradziłby sobie z ich zastąpieniem, nawet przy 
wysoko rozwiniętej technice i technologii. I w krótkim czasie mogłoby zniknąć całe życie na Ziemi. Każdy organizm 
jest częścią tej sieci powiązań i wpływa na inne składowe ziemskiego ekosystemu.

Rośliny produkują tlen, potrzebny człowiekowi do życia i co równie ważne - pomagają usuwać wiele zanieczyszczeń 
powietrza. Latem ochładzają powietrze (zauważyliście jak w upał przyjemnie stoi się w cieniu drzewa?). Ich obecność 
ogranicza mechaniczne niszczenie gleby. Dają również schronienie niezliczonym gatunkom. Są naszym pokarmem, 
a ich właściwości często leczą choroby. To dzięki darom natury: owocom i warzywom, możemy pić pyszne soki, 
przygotowywać zdrowe i smaczne posiłki. 

Zwierzęta podobnie jak rośliny są niezbędne w naturalnych ekosystemach. Stanowią w nich pokarm dla innych 
zwierząt, pomagają w zapylaniu i rozsiewaniu roślin, rozkładają martwą materię organiczną oraz regulują liczebność 
roślinożerców. Zwierzęta hodowlane z kolei dostarczają ludziom pożywienia, skór i futer, pomagają nam w pracy, 
są także wiernymi towarzyszami człowieka.

DBAJMY O ROŚLINY I ZWIERZĘTA
Na świecie żyje mnóstwo różnych gatunków roślin i zwierząt. Wszystkim należy się z naszej strony szacunek. 
Niestety, przez działalność człowieka życie wielu z nich jest zagrożone. W radiu i telewizji słyszymy, że konieczna 
jest ochrona zagrożonych gatunków, ale co to tak naprawdę znaczy? Obok nas, w lasach, na polach, w górach żyją 
ptaki, ssaki i owady, które należy szanować i dbać o nie. To znaczy nie robić im krzywdy,  nie zakłócać spokoju, nie 
niszczyć gniazd czy legowisk, nie straszyć i nie zanieczyszczać miejsc, które są ich naturalnym domem.

Lista roślin i zwierząt chronionych w Polsce jest bardzo długa. Oto kilka przykładów:

• Bocian - zarówno biały, jak i czarny objęte są w Polsce ścisłą ochroną. Co czwarty bocian na świecie zamieszkuje 
Polskę. Ptak ten bardzo szybko reaguje na wszystkie zmiany w jego środowisku naturalnym, jest uznawany za 
„miernik jakości środowiska naturalnego”. Zamieszkuje tereny podmokłe, doliny rzeczne, przeważnie w pobliżu 
osad ludzkich. Żywi się małymi owadami, myszami, zwierzętami wodnymi.

• Bielik – to największy ptak drapieżny w Polsce. Rozpiętość jego skrzydeł może sięgać nawet 2,5 m. Gatunek 
ten jest ściśle chroniony, wokół jego gniazd tworzy się specjalne strefy ochronne. Dzieje się tak dlatego, że na 
skutek polowań i zanieczyszczenia środowiska jego liczebność w Polsce bardzo zmalała.

• Jeż –niewielki ssak, którego grzbiet pokryty jest kolcami, w Polsce znajduje się pod ścisłą ochroną. Żywi się 
owadami. Prowadzi nocny tryb życia. Najczęściej można go zobaczyć po zmierzchu. Jeżeli zobaczysz jeża w ciągu 
dnia, może to oznaczać, że jest on chory i potrzebuje pomocy. Bardzo poważnym zagrożeniem dla wędrujących 
nocą jeży są samochody. 
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• Wilk – jest ssakiem drapieżnym z rodziny psowatych. W Polsce zamieszkuje głównie tereny Karpat 
i wschodniej części Polski. Wilki żyją w grupach rodzinnych, tzw. watahach, liczących najczęściej 4-6 
osobników. Wataha dla prawidłowego funkcjonowania zajmuje terytorium około 150 km kwadratowych. 
Niestety, wycinanie lasów, przecinanie ich drogami, kłusownictwo i rozwój turystyki górskiej w Polsce przyczynia 
się do ograniczenia naturalnego terytorium życia wilków.

• Bóbr europejski– jest największym gryzoniem występującym w Polsce. Zamieszkuje najchętniej tereny leśne 
nad jeziorami, rzekami i strumieniami. Bóbr nazywany jest „najlepszym budowniczym w świecie zwierząt”. 
Potrafi budować na rzekach tamy, które powodują podnoszenie poziomu wody i zalewanie pobliskich obszarów, 
przyczyniając się do ich lepszego nawodnienia. Jest przykładem gatunku, który odzyskał dobrą kondycję, po 
wprowadzeniu odpowiednich zabiegów ochronnych.

• Żubr - jest największym ssakiem w Europie. Ostatni żubr żyjący w warunkach naturalnych, na wolności zginął 
prawie 100 lat temu. Obecnie występujące żubry zostały wyhodowane w ogrodach zoologicznych i następnie 
ponownie wypuszczone na wolność. Szacuje się, że obecnie w Polsce żyje ich niecałe 2000 sztuk. W momencie 
reintrodukcji żubra do Puszczy Białowieskiej w 1929 roku mieliśmy tylko jedną parę.

• Cis – jest drzewem długowiecznym, które może żyć ponad 2000 lat, wiąże się to jednak niestety z jego powolnym 
wzrostem. Cis obecnie jest pod ochroną. Co ciekawe, był pierwszym w Polsce drzewem prawnie chronionym. 
Już w 1423 r. odpowiednie przepisy w tej sprawie wydał sam król Władysław Jagiełło.

• Limba - jest drzewem z rodziny sosnowatych, występującym w terenach górskich i skalnych. W Polsce limba 
rośnie wyłącznie w Tatrach. Nasiona limby są słodkie i bardzo pożywne, są źródłem pożywienia dla ptaków  
i małych gryzoni. Jej ochrona jest konieczna ze względu na masowe wycinanie w przeszłości. Teraz zagraża jej 
masowa turystyka górska. 

• Konwalia majowa – aby uchronić ją przed wyginięciem z powodu zbyt intensywnego zrywania, częściowo objęta 
jest ochroną gatunkową. Rośnie w całym kraju, w lasach wilgotnych, mieszanych. Konwalia ma właściwości 
uspokajające, działa moczopędnie i jest bardzo cennym lekiem w chorobach serca. Można stosować ją tylko 
bardzo umiejętnie w niewielkich dawkach. W większych jest śmiertelnie trująca.

W LESIE NAJPRZYJEMNIEJ
Puszcze, lasy, parki – to najlepsze miejsca na odpoczynek. Tutaj można w spokoju pooddychać świeżym powietrzem, 
posłuchać śpiewu ptaków, zregenerować zmęczony wzrok, a także nabrać sił oraz energii do nauki i zabawy 
w kolejnych dniach. Nie bez powodu nazywamy lasy „płucami Ziemi”, gdyż to drzewa oczyszczają powietrze  
z dwutlenku węgla i pyłków, a wzbogacają w tlen. Lasy tworzą własny mikroklimat: latem możemy tam znaleźć 
przyjemny chłód, zimą ochronę przed silnym wiatrem. 

Las to naturalna samopodtrzymująca się maszyna, w której poszczególne części wzajemnie od siebie zależą. Daje 
schronienie wielu gatunkom i zatrzymuje wody opadowe w glebie. Umożliwia wzrost roślin i grzybów, które 
stanowią pożywienie dla mieszkańców lasu oraz czasami mają właściwości lecznicze. Dzięki lasom mamy również 
drewno, z którego budujemy domy, mosty, produkujemy meble czy papier. 

CHROŃMY LASY
Działalność prowadzona przez człowieka stanowi duże zagrożenie dla lasów. Wyobraźcie sobie, że co 1 minutę 
z powierzchni Ziemi znika las wielkości 36 boisk do gry w piłkę nożną. Lasy wycinane są, aby pozyskać nowe 
tereny pod uprawy, pozyskać drewno, wyprodukować papier. Każdy hektar ginącego lasu stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla życia wysiedlanych z niego zwierząt oraz dla rosnącej w nim roślinności. Kolejnym bardzo istotnym 
zagrożeniem dla lasów są pożary. Ogień w lesie rozprzestrzenia się bardzo szybko, niszcząc całą roślinność  
i pozbawiając zwierzęta ich domu. Podczas pożaru, pod wpływem wysokiej temperatury, wydzielane są toksyczne 
dymy i substancje, które dodatkowo zanieczyszczają środowisko. Większość pożarów lasów jest niestety wynikiem 
działalności człowieka. Dochodzi do nich przez nieostrożność dorosłych, wyrzucanie niedopałków czy jeszcze 
palących się zapałek, albo przez rozpalanie ognisk czy pozostawianie szkła w lesie, które działa jak soczewka.
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• Rozpalanie ognisk, rzucanie niedopałków czy zapałek jest w lesie zabronione.

• W lesie nie wolno zostawiać lusterek, potłuczonego szkła czy butelek. Nie tylko dlatego,  
że mogą one poranić dzikie zwierzęta, ale także spowodować pożar. Padające na szklane lub lustrzane 
elementy promienie słoneczne, mogą wywołać zapalenie się suchej ściółki i w rezultacie pożar.

• Zbieraj makulaturę - aby wytworzyć 1 tonę papieru trzeba ściąć aż 17 drzew! Dlatego nie wyrzucaj 
niepotrzebnego papieru, książek i gazet do kosza. Zbieraj je i odnoś do specjalnych punktów skupu lub 
wkładaj do odpowiedniego pojemnika na śmieci. Makulatura zostanie ponownie przetworzona  
i wykorzystana. W ten sposób ochronimy drzewa, które trzeba byłoby ściąć, by uzyskać nowy papier.

• Nie wyrzucaj śmieci w lesie. 

• Nie hałasuj. Las jest domem wielu gatunków zwierząt. Starajmy się nie hałasować na łonie przyrody, 
by ich nie wystraszyć. W nagrodę usłyszymy piękny śpiew ptaków.

• Nie należy łamać gałązek drzew, niepotrzebnie zrywać kwiatów czy liści. Warto zapoznać  
się z informacjami na temat roślin chronionych, by zwrócić na nie szczególną uwagę.

• Nie zabieraj do domu żadnych dzikich zwierząt: żaby, mrówki czy ślimaki to także dzikie zwierzęta.

• Nie powinno się również dotykać ptasich gniazd i jaj.

• Jesienią można zbierać owoce róży, jarzębiny, bzu oraz żołędzie, by zimą nakarmić nimi dzikie zwierzęta.

DBAJMY O ZWIERZĘTA DOMOWE I DZIKIE
Zwierzęta to wspaniali towarzysze zabaw, a ich obecność w naszym domu przynosi wiele radości. Jednak każde 
zwierzątko trzymane w domu lub na podwórku wymaga naszego zainteresowania i troski. Zwierzę musi żyć  
w odpowiednich warunkach, być właściwie karmione, pielęgnowane i otoczone opieką. Tylko wtedy będzie z nami 
szczęśliwe.

Wędrując po lesie czy wybierając się w góry lub nad morze, możemy spotkać wiele ciekawych, dzikich zwierząt 
takich jak sarny, lisy, zające czy kozice. Należy jednak pamiętać, by nie przeszkadzać im, nie krzyczeć i ich nie za-
czepiać. Możemy je podziwiać z daleka lub też zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Szczególnie ciężkim okresem dla zwierząt jest zima. Brakuje wtedy pożywienia. Często zwierzęta rozwiązują ten 
problem, zapadając w sen zimowy w swoich norkach. Dlatego podczas zimowych spacerów po lesie wskazanym 
jest, aby nie hałasować i nie budzić zwierząt. My też możemy zimą pomagać. Warto przygotować karmnik i wsypać 
do niego ziarna zbóż, słonecznika, suszone owoce czy też kolby z ziarnami. Ptaki będą nam wdzięczne.

JAK ODNALEŹĆ KIERUNKI W LESIE?
Dzięki wskazówkom przyrody możemy odnaleźć się w terenie. Wystarczy się tylko uważnie rozejrzeć dookoła. 
Poniżej kilka przykładów, jak szybko i łatwo określić kierunki świata bez użycia kompasu czy nawigacji.

• Słońce pomoże ci w określeniu stron świata. Wystarczy w słoneczny dzień o godzinie 12:00, ustawić się tyłem 
do słońca, a kierunki można określić w następujący sposób: przedłużenie naszego cienia to północ, lewa ręka 
wskazuje zachód, prawa ręka wskazuje wschód.

• W nocy kierunek północny wskaże Gwiazda Polarna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy 
(Mały Wóz) – jest to najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze.

• Duże kamienie i skały porośnięte są od strony północnej mchem, a mrowiska są bardziej spadziste od strony 
północnej.

• Kora samotnie rosnących drzew od strony północnej jest często grubsza. Gdy cały pień jest obrośnięty 
mchem, na północnej stronie jest go więcej. Korony samotnie stojących drzew są przeważnie bardziej rozwinięte 
od strony południowej.

Pamiętaj
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• Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest co roku, 4 października. W tym dniu ekolodzy  
i przyjaciele zwierząt przypominają nam jak ważna jest ochrona wszystkich gatunków na świecie,  
a szczególnie tych zagrożonych wyginięciem.

• Bocian w trakcie corocznej wędrówki z Europy do Afryki Południowej (zwanej migracją ptaków) 
może pokonać odległość nawet 10 000 km.

• W małej wsi o nazwie Henryków Lubański rośnie najstarsze drzewo w Polsce, cis pospolity.  
Jego wiek określa się na około 1200 lat.

• Jeleń i sarna to dwa różne gatunki. Samica jelenia to łania, natomiast samiec sarny to kozioł,  
rogacz lub sarniak.

• Żółw olbrzymi jest jednym z najdłużej żyjących zwierząt na świecie. Potrafi dożyć nawet 300 lat.

• Ogon jest dla wiewiórki bardzo ważny, pozwala jej w utrzymaniu równowagi ciała, zimą chroni ją 
przed zimnem, służy jej również do okazywania emocji innym zwierzętom tego samego gatunku.

• Najszybciej rosnącą rośliną jest bambus. Niektóre jego gatunki rosną z prędkością nawet jednego 
metra na dzień. To prawie 2,5 cm na godzinę. Oczywiście wzrost bambusa da się zaobserwować.  
Za rekordzistę uznany jest tropikalny gatunek bambusa, który w przeciągu 3 miesięcy osiągnął 
wysokość 30 m!

• 60-letnia sosna produkuje tyle tlenu, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie 3 osób. Duży buk 
produkuje dawkę dla 14 osób. Światowe lasy wytwarzają około 26,6 mld ton tlenu, ponad połowę 
rocznego zapotrzebowania wszystkich ludzi i zwierząt na Ziemi.

• Z jednego hektara drzew pochodzi tyle tlenu, ile potrzebuje 45 osób. Ta sama ilość drzew pochłania 
rocznie taką ilość dwutlenku węgla, którą wytwarzają samochody przejeżdżające ponad 100 tys. 
kilometrów.

• Mokry i zimny nos u psa nie jest przypadkowy. Bez śluzu pokrywającego powierzchnię nosa, pies 
nie miałby tak dobrego węchu. Śluz na nosie psa filtruje wdychane powietrze w specyficzny sposób. 
Zawarte w powietrzu cząsteczki chemiczne wychwytywane są przez komórki węchowe  
w określonej kolejności. Taka wstępna selekcja ułatwia odpowiednim regionom mózgu 
rozpoznawanie poszczególnych zapachów.

PRZEWIDUJEMY POGODĘ
Wiemy już, jak natura pomaga nam w określaniu kierunków świata, podobne wskazówki przyrody pozwolą 
nam na określenie pogody w najbliższych godzinach, czy nawet dniach. 

Latem zwykle zapowiedzią ładnej pogody jest: poranna i wieczorna rosa, mgły rozpływające się 
rankiem, pojawiające się przed południem kłębiaste pojedyncze chmury, jasny „biały” zachód słońca, 
pionowe unoszenie się dymu czy pojawiające się wieczorem komary.

Złą pogodę latem zazwyczaj zapowiadają: czerwony wschód i zachód słońca, parne powietrze, wiatr 
z zachodu,  pojawianie się chmur pierzastych lub „baranków” na niebie, latające nisko jaskółki i owady.

Zimą mroźne dni zwiastują: osadzanie się „szadzi” na drzewach, gwieździste niebo, wiejące  
wschodnie wiatry.

1

2

3

Warto wiedzieć
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Dlaczego ruch jest ważny?

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się naturalną potrzebą ruchu, ich 
sposób poznawania świata odbywa się przede wszystkim poprzez wszelaką ak-
tywność ruchową, w dużej mierze kierowaną przez nas, osoby dorosłe. Otaczająca 
rzeczywistość kusi nowinkami techniki, a kolorowe gadżety zabawiają maluchy  
i przyczyniają się do siedzącego trybu życia, co niekorzystnie wpływa na ich rozwój, 
nie tylko fizyczny. Ruch, czyli szeroko rozumiana aktywność fizyczna, jest w sposób 
naturalny wpisany w codzienne, prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a w szcze-
gólności organizmu, który właśnie się kształtuje.

Ruch jako podstawowy bodziec rozwojowy pobudza do wielostronnego kształtowania różnych sfer poznawczych 
małego dziecka. Nie tylko fizycznie usprawnia przedszkolaki, ale całościowo wpływa na rozwój ich osobowości, 
zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz umiejętnościami. Jest tak samo ważny jak pożywienie i powietrze, którym 
oddychamy, jest także podstawowym środkiem zdobywania wiedzy na temat otaczającego świata oraz daje moż-
liwość poznania samego siebie i swych umiejętności. 

CZY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WPŁYWA TYLKO NA NASZE CIAŁO?
Szeroko rozumiane ćwiczenia fizyczne wpływają nie tylko na ciało, ale również na umysł i zdolności społeczne 
dziecka. Aktywność ruchowa stymuluje prawidłowe funkcjonowanie organizmu dziecka, wzmacnia, kształtuje  
i usprawnia wszystkie jego układy – ruchowy, nerwowy i dokrewny oraz pozytywnie wpływa na psychikę, odświeża 
umysł i kształtuje pod względem społecznym, estetycznym i moralnym. 

Rozwój ogólnej sprawności ruchowej przyczynia się do kształtowania sprawności manualnej, która to odzwierciedla 
się w poszczególnych zabawach, kierowanych przez nauczyciela bądź spontanicznych, czynnościach codziennych 
uczących samodzielności i twórczego podejścia w ich realizacji. Każda forma aktywności sportowej wywołuje 
ogrom emocji i przeżyć, których efekty z całą pewnością zaowocują w przyszłości.
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KORZYŚCI, JAKIE DAJE NAM RUCH, JEST 
BARDZO WIELE:

• Rozwija fizycznie młody organizm – poprzez wzrost mięśni, lepsze krążenie krwi, 
wzmożoną akcję serca czy pracę płuc.

• Hartuje organizm, zwiększa jego sprawność i wydolność.

• Poprawia koordynację, precyzję i szybkość działań.

• Podnosi samoakceptację dziecka, rozwija samodzielność.

• Jest źródłem radości, relaksuje i redukuje stres.

• Kształtuje pamięć i umiejętność koncentracji.

• Uczy współdziałania w grupie, przestrzegania reguł, pokonywania trudności, przeżywania 
sukcesu czy porażki oraz wytrwałości.

• Pobudza apetyt i poprawia jakość snu.

Warto wiedzieć

ZABAWA TO PODSTAWA

Zajęcia ruchowe dla przedszkolaków powinny być realizowane w sposób zabawowy, 
gdyż ta forma pracy jest zdecydowanie najbliższa dzieciom w tym wieku. 

Ciekawe świata maluchy bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach ruchowych, które pobu-
dzają ciało i umysł do wzmożonej pracy, dając przy tym dużo satysfakcji. W ich przebiegu obserwujemy różnego 
rodzaju biegi, skoki, rzuty, jak również elementy wspinania, czworakowania, mocowania czy też pewne części gier 
zespołowych i dyscyplin sportowych. Do ich realizacji wykorzystać można wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, 
które uatrakcyjnią zadanie, takie jak różnego rodzaju piłki, obręcze, ringo, woreczki z ryżem, szarfy, instrumenty 
muzyczne, kolorowe pachołki, hula hopy, balony, zwykłe gazety czy zabawki. 

Zabawy ruchowe wykorzystują naturalną spontaniczność ruchową dzieci, która buduje nowe doświadczenia  
i gromadzi zdobytą wiedzę. Elementy gimnastyczne mają na celu nie tylko wyćwiczenie określonych sprawności 
motorycznych u dzieci, lecz również wykształcenie zdolności do samokontroli, dyscypliny czy umiejętności dosto-
sowania się do panujących zasad i norm. Zorganizowane zajęcia dla przedszkolaków muszą obowiązkowo zawie-
rać: elementy ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, spacerów, wycieczek czy różnego rodzaju aktywności 
skupiających się na wzmożonym wysiłku fizycznym.
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Porządek w śmieciach?
Segregujemy!

Tam, gdzie żyje człowiek, tam zawsze będą odpady. Już nasi przodkowie żyjąc  
w jaskiniach, a potem w prymitywnych chatach wytwarzali śmieci, ale żyjąc zgod-
nie z naturą, jedząc to, co stworzyła matka natura, pozostawiali po sobie odpady 
zupełnie naturalne i takie, które w krótkim czasie rozkładały się i po prostu znikały. 
Teraz, wraz z rozwojem cywilizacji człowiek wytwarza coraz więcej i więcej produktów. Są one trwalsze i doskonal-
sze, ale w momencie, gdy przestają być potrzebne i są wyrzucane na śmietnik, nie kończy się ich życie. Przyroda nie 
może sobie poradzić z szybkim usunięciem odpadów, a ich rozkład potrafi trwać nawet kilkaset lat. 

CZYM SĄ ODPADY?
Odpady to wytworzone przez człowieka przedmioty, substancje, które stały się już zbędne i nie będą już przez 
niego dalej wykorzystywane, mimo że do tej pory mu służyły i był z nich zadowolony.

Śmieci przybywa w zastraszającym tempie. Wzrasta liczba ludzi na Ziemi, rozwija się cywilizacja i technologia, 
powstają nowe przedmioty i urządzenia. Produkcja masowa niesie za sobą zwiększone zużycie zasobów, ale też 
jej efektem są sterty pozostałości, jakimi są odpady - zużyte opakowania, plastiki, folie, itp. A te nie rozkładają się 
tak szybko jak papierowa torebka.

JAK MOŻEMY ZADBAĆ O CZYSTY ŚWIAT?
Każdy nasz wybór, każda decyzja zakupowa ma wpływ na to, jak szybko i w jakiej ilości my sami produkujemy 
śmieci. Idąc na zakupy, warto wziąć ze sobą torbę wielorazowego użytku zamiast korzystać z jednorazowych 
siatek foliowych, natomiast przed zakupem dobrze jest zastanowić się, czy aby na pewno dany produkt jest nam 
potrzebny. Warto zwrócić uwagę, czy można kupić opakowanie zbiorcze lub biodegradowalne. 

W domu możemy dać drugie życie przedmiotom, które wydają się już niepotrzebne, np. używać plastikowych 
opakowań po produktach spożywczych jako pudełeczek na drobiazgi - koraliki, klocki czy kredki. Warto również 
nie wyrzucać na śmietnik za małych czy lekko podniszczonych ubrań, tylko przekazać je do specjalnych organi-
zacji, które zajmują się zbieraniem i przekazywaniem ich do osób potrzebujących. Dobrym pomysłem jest segre-
gacja powstałych odpadów, bo z nich właśnie można odzyskać jeszcze cenne surowce i wyprodukować nowe 
rzeczy. W ten sposób chronimy zasoby naturalne (np. lasy) i oszczędzamy energię. Każdy drobny gest się liczy.

 

TRUDNE SŁOWO RECYKLING?
Wcale nie takie trudne! Recykling to ponowne wykorzystanie odpadów. Ich przetworzenie w celu unieszkodli-
wienia lub wyprodukowania z odzyskanych elementów nowych produktów.

CO OZNACZAJĄ TE KOLORY?
Aby śmieci mogły zostać powtórnie wykorzystane lub przetworzone,  
muszą być odpowiednio posegregowane przed przewiezieniem  
na wysypisko śmieci. Dlatego każdy musi znać zasady segregacji 
odpadów i stosować je w codziennym życiu. 
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W śmietnikach miejskich i komunalnych znajdują się różnokolorowe pojem-
niki, przeznaczone na odpady do recyklingu. Każdy kolor oznacza inny rodzaj 
śmieci. Poniżej przedstawiamy uniwersalny sposób, ale warto sprawdzić, jakie 
zasady obowiązują w Waszej miejscowości.

• Segregowanie odpadów zaczyna się w domu! Dzielcie śmieci na poszczególne kategorie.

• Zawsze zgniatajcie puszki, plastikowe butelki i kartonowe opakowania - zajmą mniej miejsca!

• Nie myjcie pojemników, które chcecie wyrzucić - niepotrzebnie zużyjecie wodę.

• Do pojemników na szkło nie wrzucajcie żarówek, porcelany czy luster.

• Mocno zabrudzony czy mokry papier wrzucajcie do pojemnika z odpadami mieszanymi.

• W przypadku opakowań wielomateriałowych, np. opakowanie po jogurcie, wieczko 
wyrzucajcie do pojemnika na metal, a pudełko na plastik. Jeżeli surowców nie da się rozdzielić, np. 
kartonik po soku (składa się z różnych elementów), należy wrzucić go do pojemnika z tworzywami 
sztucznymi.

Pamiętaj

Niebieskie kosze 
= papier

Wrzucamy:  
gazety, czasopisma, 
katalogi, papier 
biurowy, torebki 
papierowe, książki 
w miękkich 
oprawach lub  
z usuniętymi 
oprawami, 
zeszyty, papier 
do pakowania, 
opakowania 
tekturowe  
i kartonowe, 
o ile nie są 
zatłuszczone.

Zielone kosze  
= szkło kolorowe

Wrzucamy: 
kolorowe szklane 
butelki po napojach, 
słoiki z kolorowego  
szkła, szklane, 
kolorowe 
opakowania po 
kosmetykach.

Białe kosze  
= szkło bezbarwne

Wrzucamy:  
butelki po napojach 
ze szkła białego, 
słoiki, szklane 
opakowania  
po kosmetykach.

Żółte kosze
= metale
i tworzywa sztuczne

Wrzucamy: 
plastikowe butelki,  
nakrętki, plastikowe 
i wielomateriałowe  
opakowania  
(np. kartony po 
sokach, opakowania 
po środkach czystości 
i kosmetykach), 
plastikowe torby, 
worki, reklamówki, 
aluminiowe puszki, 
puszki po konserwach, 
folię aluminiową,  
metale kolorowe, 
kapsle, zakrętki.

Brązowe kosze 
= odpady 
biodegradowalne

Wrzucamy: 
odpadki warzywne 
i owocowe, gałęzie 
drzew i krzewów, 
skoszoną trawę, 
liście i kwiaty, 
trociny i korę drzew, 
niezaimpregnowane 
drewno, resztki 
jedzenia, poza 
mięsem i kośćmi.

Czarne kosze  
= odpady mieszane

Wrzucamy:  
wszystkie pozostałe 
śmieci niepodlegające 
segregacji.
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CZY WSZYSTKO MOŻNA WRZUCIĆ DO KOSZA?

Nie wszystkie śmieci możemy wrzucić po prostu do kolorowych kontenerów lub kosza 
na odpady mieszane.
Niektóre przedmioty czy urządzenia, zostały wyprodukowane z udziałem różnorodnych związków chemicznych 
i innych substancji, które są wyjątkowo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Jeśli taki sprzęt nie trafi w od-
powiednie do jego składowania miejsce tylko na wysypisko odpadów, niebezpieczne substancje w nim zawarte 
przedostaną się do gleby, wody i powietrza. Mogą wtedy one wywołać choroby ludzi, zwierząt i roślin. Poniżej 
kilka rad, w jaki sposób możemy pozbyć się „trudnych śmieci”:

Zużyte, niesprawne czy niepotrzebne sprzęty elektroniczne i elektryczne należy oddać do punktów zbiórki 
selektywnej, który znajduje się w każdej gminie. Jeżeli kupujesz w tym samym czasie nowy sprzęt, stary możesz 
pozostawić w sklepie RTV/AGD.

Świetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, dlatego wyrzucanie ich na wysypisko jest bardzo szko-
dliwe dla środowiska. Powinniśmy je oddać do punktu zbiórki selektywnej do specjalnych pojemników przezna-
czonych na świetlówki i żarówki, lub w sklepie czy hurtowni przy zakupie nowych świetlówek - najlepiej energo-
oszczędnych.

Baterie i akumulatory mogą być wyrzucone wyłącznie do specjalnych pojemników, które znajdują się w wielu 
sklepach, szkołach, a nawet zakładach pracy. Można je też zanieść do punktu zbiórki selektywnej. 

Przeterminowane leki wyrzuca się w aptekach i przychodniach do specjalnych białych pojemników.

Klasyczne termometry rtęciowe najlepiej oddać do apteki. Farmaceuci przekazują je później do utylizacji. Nie 
wolno samodzielnie rozbijać termometrów rtęciowych, żeby oddzielić metal od szkła. Opary rtęci są bardzo szko-
dliwe.

Odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, kanapy, wózki dziecięce należy oddać do punktu zbiórki selek-
tywnej. Sprawdź również, czy w Twojej gminie organizowane są mobilne punkty zbierania odpadów wielkogaba-
rytowych.

• Segregujcie odpady razem z rodzicami.

• Niepotrzebne, używane rzeczy oddajcie tym, którzy mogą ich potrzebować. Wyrzucajcie tylko  
to, co jest bardzo zniszczone.

•  Dajcie drugie życie książkom. Przeczytane lub nieprzydatne już książki zanieście do pobliskiej 
biblioteki lub przekażcie do szpitala, inni chętnie je przeczytają. W niektórych miastach  
organizowane są również punkty, w których można się wymienić książkami.

•  Zabawki, którymi się już nie bawicie, oddajcie innym dzieciom - na pewno bardzo się ucieszą.

•  Korzystajcie z artykułów wielokrotnego użytku np. toreb, naczyń, talerzy itd. 

•  Drugie śniadanie czy przekąski, zamiast w papier lub folię, pakujcie do plastikowego pojemnika 
wielokrotnego użytku.

•  Zachęcajcie do segregowania śmieci inne dzieci, sąsiadów i dziadków.

Pamiętaj
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• Jedna torebka foliowa produkowana jest przez 1 sekundę, przez nas używana średnio  
12 minut, natomiast proces jej rozkładu w środowisku trwa prawie 400 lat.

• Jedna szklana butelka odzyskana i ponownie wprowadzona do obiegu pozwala na oszczędność 
energii potrzebnej do świecenia 100 W żarówki przez 4 h.

• Z 700 aluminiowych puszek można wyprodukować rower.

• Recykling stosu gazet o wysokości 125 cm umożliwia uratowanie jednej 6-cio metrowej sosny.

• Zużyte świetlówki można prawie w całości (bo w 80-90%) wykorzystać powtórnie  
do wyprodukowania nowych świetlówek.

• Dzikie wysypiska śmieci są bardzo niebezpieczne dla środowiska. Deszcz padający na dzikie 
wysypisko śmieci wymywa z odpadów różne substancje chemiczne i przenosi je do gleby,  
a nawet do wód gruntowych. Porzucone w lasach odpady stają się wylęgarnią chorobotwórczych 
bakterii i niebezpiecznych gazów. Szkodzą także leśnym zwierzętom, które zjadają fragmenty 
porzuconych śmieci lub ranią się o nie.

• Legalne wysypiska śmieci są oddzielone od podłoża za pomocą warstw wytrzymałej folii 
zabezpieczającej i warstw żużlu. Dzięki temu toksyczne substancje z wysypiska nie dostają się  
do gleby. Ponadto są one często kontrolowane przez takie instytucje jak Sanepid. Warto jednak 
produkować jak najmniej śmieci, żeby wysypiska nie musiały się powiększać.

Warto wiedzieć
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Chcemy oddychać świeżym  
powietrzem!

Jak przyjemnie oddycha się w parku czy lesie, nad morzem, czy wędrując po górach! 
Tam powietrze jest czyste, świeże - aż pachnie naturą i jej darami. 
Niestety nie wszędzie tak jest. W dużych aglomeracjach miejskich, w okolicach fabryk czy hut nie jest już tak miło  
i przyjemnie oddychać. Rozwijający się przemysł, transport drogowy i ogromna ilość zanieczyszczeń chemicznych, 
jakie dostają się do atmosfery czy gleby, sprawia, że powietrze, którym oddychamy, staje się coraz bardziej zanie-
czyszczone i szkodliwe – zarówno dla nas, jak i innych form życia.

Powietrze, bez którego nie moglibyśmy żyć, które dostaje się do naszych płuc z każdym wdechem, ma bezpośredni 
wpływ na nasze samopoczucie. Czasami od przebywania na zanieczyszczonym terenie rozboli nas głowa, oczy 
zaczną łzawić, będziemy oddychać z trudem i poczujemy się bardzo zmęczeni. Przyczyną tych przykrych obja-
wów dla naszego organizmu mogą być m.in. gazy produkowane przez przemysł i ruch samochodowy. Dlatego tak 
ważne jest dbanie o środowisko naturalne, szczególnie o czyste powietrze. Tym bardziej, że to zadanie wcale nie 
musi być trudne.

CO MOŻEMY ZROBIĆ, BY ODDYCHAŁO NAM SIĘ LEPIEJ?
• Pamiętajcie o segregacji śmieci. Im więcej produktów będzie poddanych recyklingowi, tym więcej lasów ochro-

nimy, tym mniej wypuścimy w powietrze gazów z kominów fabryk. 

• W domu i ogrodzie otaczajcie się roślinami. One są wielkim sprzymierzeńcem w walce z zanieczyszczeniami po-
wietrza, produkują tlen, pochłaniają wiele zanieczyszczeń, a dodatkowo są naturalnymi barierami akustycznymi. 

• Sadźmy drzewa, bo lasy tworzą bardzo przyjazny dla człowieka mikroklimat i są zielonymi płucami świata.

• Namówcie rodziców do korzystania z roweru lub komunikacji miejskiej. Niech samochód nie wydziela niepo-
trzebnych spalin.

• W coraz większej liczbie krajów ludzie noszą na twarzach maseczki chroniące ich przed 
wdychaniem powietrza zanieczyszczonego smogiem i spalinami.

• Pszczoły pomagają naukowcom monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza wokół lotnisk  
w Niemczech i Francji – wraz z pyłkiem zbierają substancje chemiczne, które potem są badane  
w plastrach miodu.

• Obserwując porosty na drzewach, sami możemy ocenić jakość powietrza w naszej okolicy.  
Im więcej porostów na korze drzew i w runie leśnym, tym bardziej czyste i zdrowe jest powietrze, 
którym oddychamy. Ważny jest także skład gatunkowy porostów. Te najbardziej bujne rozwijają  
się w czystym powietrzu.

• Dorosły człowiek bierze ok 16-20 oddechów na minutę, noworodek aż około 40.

• Pojemność płuc człowieka to: ok. 4,5 l powietrza u mężczyzn i 3,2 l u kobiet, a co ciekawe,  
wyczynowi sportowcy osiągają wynik nawet 6-8 litrów

Warto wiedzieć
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Dlaczego warto oszczędzać?  
Energia i woda na wagę złota! 

Każdego dnia, w każdej chwili korzystamy z dobrodziejstwa, jakim jest energia. Uży-
wamy jej czasami nieświadomie, ale towarzyszy nam w domu, przedszkolu, szkole, 
pracy a nawet na spacerze. Dzięki niej działają wielkie fabryki, sprzęty domowe, ale 
również zasilane na baterie telefony czy zabawki. 
To energia elektryczna rozświetla nam ciemne ulice, chłodzi pożywienie w lodówce i pozwala oglądać ulubiony 
program w telewizji. Energia to moc, która napędza świat, pozwala produkować, pracować, działać. Ta, która napę-
dza pojazdy pochodzi głównie z paliw kopalnych – ropy i gazu. Ale pamiętajmy, że energia pozwalająca prowadzić 
wszystkie procesy niezbędne do życia jest w każdym z nas i innych organizmach żywych. Występuje oczywiście 
pod inną postacią, ale to również energia.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Najbardziej popularną formą energii, która towarzyszy nam w codziennym życiu jest energia elektryczna. Całkiem 
naturalne jest dla nas to, że mamy ciepłe mieszkania, palące się wieczorem światło, ciepłą wodę w kranie, możli-
wość ugotowania smacznego jedzenia. Niczym nadzwyczajnym dla nas jest oglądanie telewizji, słuchanie radia, 
praca na komputerze czy działający internet bezprzewodowy. Każda z tych czynności związana jest ze zużyciem 
energii elektrycznej. W przyrodzie, która nas otacza, także możemy znaleźć energię elektryczną. Codziennie mamy 
z nią do czynienia. Praca naszych mięśni, serca czy mózgu, ale również wyładowania, które widzimy i słyszymy 
podczas burzy - czyli pioruny, a także zorze polarne na biegunach – te wszystkie zjawiska zachodzą dzięki energii 
elektrycznej. Nie są wytwarzane jednak przez urządzenia, które stworzył człowiek. Ta energia pochodzi z natury.

CO TO JEST PRĄD?
Prąd to niezwykłe zjawisko. Powstaje, gdy maleńkie, niewidoczne dla 
ludzkiego oka cząstki poruszają się. Te cząstki to elektrony, nie poruszają 
się jednak same z siebie. Potrzebują czegoś, co je napędzi. A co je napędza? 
Nazywamy to napięciem elektrycznym - to niewidzialna siła, polegająca na 
wzajemnym przyciąganiu się ładunków o przeciwnych znakach (dodatnim 
i ujemnym) i odpychaniu się ładunków o tych samych znakach. Siła ta 
zmusza elektrony do poruszania się. Efektem tego prąd może wykonać 
pracę użyteczną dla człowieka np. uruchomić komputer lub rozświetlić 
świetlówkę, utrzymać niską temperaturę w lodówce, dzięki czemu mamy 
dostęp do świeżego i pysznego jedzenia.
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SKĄD BIERZE SIĘ PRĄD W KONTAKCIE W ŚCIANIE?

Zastanawialiście się kiedyś skąd się bierze prąd? Czy może zauważamy dopiero jego 
chwilowy brak, gdy telefon komórkowy czy tablet sam się wyłączy, bo jego bateria 
jest już zupełnie wyczerpana? Wtedy podłączamy sprzęt do prądu i znowu wszystko 
jest tak, jak powinno. Ale skąd prąd bierze się w kontakcie?

Prąd elektryczny wytwarzany jest w elektrowniach. Dokonują tego specjalne urządzenia zwane generatorami. Powstały
prąd elektryczny przesyłany jest do biur, fabryk i naszych domów za pomocą sieci przewodów wysokiego napięcia.  
Elektrownia, aby wytworzyć prąd, również potrzebuje paliwa. Paliwem są źródła naturalne takie jak węgiel, woda 
czy wiatr. Ich przetworzenie jest bardzo kosztowne. 

DLACZEGO TRZEBA OSZCZĘDZAĆ PRĄD?
Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta wraz z rozwojem cywilizacji. Używamy coraz więcej urządzeń 
elektrycznych, na świecie jest coraz więcej ludzi i każdy z nich chce mieć dostęp do energii. Rozbudowa przemy-
słu, aglomeracji miejskich, rozwój techniki również mają bezpośredni wpływ na coraz większe zużycie prądu. 
Jednocześnie paliwa kopalniane, czyli główne źródła naturalne, które przetwarzamy na energię elektryczną, są 
zasobami, które mają swoje ograniczenia i w coraz większym stopniu się wyczerpują. Ich spalanie przyczynia się 
również do zanieczyszczenia powietrza.

To, w jaki sposób zużywana jest energia elektryczna przez człowieka, zależy od bardzo wielu czynników: od trybu 
życia, przyzwyczajeń, potrzeb, tego, gdzie mieszka, jakie ma dochody i tego, jak potrafi ją oszczędzać. Większość 
ludzi marnuje bardzo wiele energii podczas codziennych czynności w domu, pracy czy szkole. 

Aby zapobiec takiemu marnowaniu energii elektrycznej, naukowcy, ekolodzy i wynalazcy podsuwają nam pomysły, 
jak skutecznie oszczędzać energię, płacić mniejsze rachunki i tym samym chronić zasoby naturalne Ziemi.

OCHRONA DARÓW NATURY
Oszczędność energii przynosi same pozytywne skutki. Kiedy oszczędzamy prąd, chronimy klimat oraz wodę przed 
zanieczyszczeniami. Troszczymy się o środowisko naturalne i pomagamy je zachować w niezmienionej postaci. 
Dzięki oszczędzaniu energii - kopalnie będą wydobywać mniej surowców naturalnych, a elektrownie mniej ich 
spalą. Do powietrza i wody trafi więc mniejsza ilość trujących gazów i substancji. Ziemia będzie zdrowszą planetą.

Bardzo istotną formą dbania o środowisko naturalne jest budowanie mniej szkodliwych dla środowiska elektrowni 
wodnych czy wiatrowych, które wykorzystują odnawialne, naturalne źródła energii takie jak woda, czy wiatr.

Elektrownie wodne wykorzystują energię wody powstałą podczas spadku lub przepływu wody i zamieniają ją 
przy pomocy specjalnych turbin w energię elektryczną. Obecnie w Polsce niestety tylko kilkanaście procent wy-
twarzanej energii pochodzi z elektrowni wodnych. Liderem w wykorzystaniu elektrowni wodnych jest Norwegia.

Elektrownie wiatrowe działają na podobnej zasadzie jak elektrownie wodne. Z tym, że zamiast wody wykorzystują 
siłę wiejącego wiatru. Zespół pojedynczych elektrowni wiatrowych – „wiatraków” – tworzy tzw. farmy wiatrowe. 
Możemy ich siłę i wielkość podziwiać już w wielu miejscach w całej Polsce.

Bardzo bogatym źródłem naturalnym energii jest również słońce. Energia słoneczna jest wykorzystywana co-
raz częściej w życiu codziennym. Na dachach wielu domów można już zobaczyć baterie słoneczne, które zasilają  
w energię gospodarstwa domowe. Energia słoneczna jest również wykorzystywana w przemyśle.
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JAK MOŻEMY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ W SWOIM DOMU?
• Wyłączajcie światło, gdy wychodzicie z pokoju czy łazienki. Światło nie powinno się świecić w pomieszcze-

niach, w których nikt nie przebywa. Włączenie i wyłączenie światła zajmuje sekundę, a straty wynikające  
z palącego się światła w pustym pokoju są o wiele większe. 

• Porozmawiajcie z rodzicami, by używali urządzeń energooszczędnych. 

• Wyłączajcie urządzenia elektryczne na czas, gdy ich nie używacie: wyłączcie działający telewizor, grające 
radio, czuwający komputer. Włączone urządzenia pobierają cały czas energię, a są kompletnie nieużyteczne 
dla Was czy innych domowników. 

• Nie zostawiajcie w pokoju włączonego telewizora, gdy np. jecie w kuchni kolację z rodzicami. Pamiętajcie 
również o tym, że urządzenia pobierają najwięcej mocy przy uruchamianiu – nie warto więc wyłączać radia 
czy komputera na 2 minuty.

• Stosujcie energooszczędne świetlówki – pobierają nawet do 5 razy mniej energii niż żarówki tradycyjne,  
a ponadto ich trwałość jest dłuższa.

• Jeżeli wychodzicie z rodzicami z domu lub kładziecie się spać, nie zostawiajcie urządzeń elektrycznych  
w „stanie czuwania” na całą noc. Wyłączajcie je tak, by zgasła dioda sygnalizująca, że urządzenie czuwa. 
Niewyłączony monitor komputera, telewizor czy wieża stereo pobierają energię, gdyż cały czas są w stanie 
gotowości, czekając na sygnał, że chcecie ich używać.

• Przyjemny chłód w lodówce to również zasługa energii elektrycznej. Aby nie zwiększać jego poboru, wystarczy 
dbać o drobiazgi: nie wkładajcie do środka ciepłych potraw, pozwólcie im najpierw ostygnąć na zewnątrz, 
nie otwierajcie lodówki na zbyt długi czas, gdyż powoduje to dostanie się do niej cieplejszego powietrza  
z zewnątrz. 

• Zwracajcie uwagę, by rodzice odłączali z gniazdka elektrycznego kable zasilające urządzenia, jeżeli nie są 
one w tym czasie podłączone, np. pozostawiona w gniazdku ładowarka do telefonu komórkowego cały czas 
pobiera prąd, nawet gdy telefon nie jest podłączony i się nie ładuje.

• Segregujcie odpady. Także w ten sposób odzyskujecie cenne surowce, tym samym energię. Odpady są ponownie 
przetworzone, co oznacza, że nie zostanie zmarnowana energia potrzebna do produkcji nowych przedmiotów.

• Oszczędzajcie wodę. Do jej oczyszczenia również potrzebna jest energia elektryczna.

• Stare lodówki zużywają dużo więcej energii elektrycznej niż nowoczesne energooszczędne sprzęty. 

• Największą na świecie elektrownią wodną jest znajdująca się w Chinach na rzece Jangcy Zapora 
Trzech Przełomów.

• Pioruny to naturalne wyładowania elektryczne o ogromnej mocy – dzięki nim możemy zobaczyć  
prąd na własne oczy.

• Dźwięk, światło i ciepło to także formy energii.

• 20% kosztów poniesionych na energię elektryczną pochłaniają urządzenia AGD i RTV pozostawiane 
w „stanie czuwania”.

• W Norwegii, Brazylii i Paragwaju większość produkowanej energii pochodzi z elektrowni wodnych.

• Naukowcy pracują nad opracowaniem samolotów napędzanych energią słoneczną.  
W USA odbył się już pierwszy udany lot próbny takiej maszyny.

• Tylko 2/3 ludzkości ma stały dostęp do prądu.

• W Indiach bardzo często są przerwy w dostawach prądu, wtedy trzeba korzystać z generatorów.

• Lokomotywa elektryczna pobiera tyle prądu, co 10-ciotysięczne miasteczko.
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Oszczędzamy wodę

Czy jest sens zwracać uwagę na hasła dotyczące oszczędzania wody? Wystarczy 
spojrzeć na globus, by zobaczyć, że większość Ziemi jest pokryta morzami i oceana-
mi… to jak jest naprawdę z tą wodą? Czy należy ją oszczędzać?

Woda to podstawowy budulec organizmów żywych. Człowiek w 2/3 się z niej składa. Każda nasza komórka, każ-
dy mięsień i narząd wewnętrzy zbudowany jest między innymi z cząsteczek wody. Aby móc normalnie funkcjono-
wać, powinniśmy pić jej co najmniej 2 litry dziennie – może być w postaci soków, zup czy herbaty. Najważniejsze, 
by ją regularnie dostarczać do naszego organizmu, bo bez wody człowiek jest w stanie przeżyć najwyżej 5-6 dni.

WODA PITNA
Jednym z najrzadszych zasobów naturalnych na świecie jest słodka, świeża woda – taka, która jest niezbędna do 
życia. Zapytacie, dlaczego, skoro wokół jest tyle wody w różnej postaci. Słodka woda stanowi tylko kilka procent 
z całej objętości wszystkich wód na ziemi, a ponadto w większości występuje w postaci lodu i śniegu. Mniej niż 1 
proc. zasobów świeżej wody jest dostępnych dla człowieka, a prawie dwadzieścia procent mieszkańców naszej 
planety nie ma do nich dostępu. 

WODA W KRANIE
Woda jest nam potrzebna oczywiście nie tylko do picia. Zużywamy ją do mycia, do prania, gotowania czy pod-
lewania roślin na polach i w ogródkach. Należy jednak zwrócić uwagę na potrzebę oszczędzania wody, w szcze-
gólności w krajach wysokorozwiniętych, gdzie kurczące się zasoby wody nadal nie są tak dotkliwie odczuwalne,  
a jednocześnie jej zużycie wzrasta. Ograniczenie zużycia wody jest konieczne – zasoby słodkiej wody się kurczą.

Przeciętny Amerykanin zużywa do 500 litrów wody na dobę, Europejczyk około 200 litrów na dobę, Polak około 
160, gdy tymczasem mieszkaniec Afryki może wykorzystać mniej niż 10 litrów wody na dobę (czyli dokładnie 
tyle, ile Europejczyk jednorazowo zużywa na spłukanie wody w toalecie).

CO SZKODZI WODZIE?
Zanieczyszczenia wód powstają głównie przez odprowadzane ścieki przemysłowe. Jednak i my przyczyniamy się 
do tego, że zasoby słodkiej wody się kurczą, a te które są, są zanieczyszczane ściekami komunalnymi – czyli tymi 
pochodzącymi z naszych domów. Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń wody są spływające z pól uprawnych 
nawozy i środki ochrony roślin oraz zanieczyszczenia pochodzące z dróg i pojazdów.

Aby woda nadawała się do spożycia i użycia w domu, musi zostać uzdatniona, czyli oczyszczona. Jest to bardzo 
kosztowny proces, natomiast z każdym oczyszczaniem jakość wody jest coraz niższa i ma to wpływ na nasze 
zdrowie, a nawet na życie na całej Ziemi.
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CZY MOŻNA ZASTĄPIĆ WODĘ?
Wyniki raportów dotyczących stanu wód na świecie i ich wpływu na życie człowieka są bardzo zasmucają-
ce. Każdego roku z powodu braku czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych umiera na świecie  
2 miliony osób. Żyjąc w Europie, nie odczuwamy na co dzień problemu niedoboru czy zupełnego braku wody. 
Jeszcze nie! Jednak zasoby wody kurczą się, dlatego tak ważna jest edukacja już najmłodszych dzieci. 

Jak dbać o wodę i używać jej w sposób rozsądny? 
• Zawsze sprawdzajcie, czy kran jest dobrze zakręcony, czy nie kapie z niego woda. Każda kropla ma znaczenie.

• Płynąca z kranu woda marnuje się, podczas gdy szczotkujemy zęby – zakręcajcie kran, a wcześniej przygotuj-
cie sobie kubeczek z wodą do płukania ust.

• Wybierajcie prysznic zamiast kąpieli w wannie pełnej wody. Starajcie się, by czas spędzony pod prysznicem 
nie był bardzo długi. Jeśli kąpiecie się w wannie, używajcie małej ilości wody – wystarczy napełnić wannę w 1/3.

• Korzystajcie z przycisku „oszczędne spłukiwanie toalety”. Pamiętajcie! Jedno naciśnięcie na spłuczkę to 
około 7-10 litrów wody.

• Nie wyrzucajcie do toalety resztek jedzenia czy fusów z kawy czy herbaty.

• Wykorzystujcie używaną wodę tak, by się nie marnowała, np. do podlewania kwiatów w ogrodzie czy do 
sprzątania.

• Dbajcie o swoje otoczenie, nie wrzucajcie śmieci do rzek, jezior czy morza. 

• Naczynia myjcie w zmywarce, jeżeli myjecie ręcznie, napełnijcie komorę zlewu wodą z płynem, spłuczcie pod 
niewielkim strumieniem wody bieżącej.

• Podlewajcie trawniki wczesnym rankiem, gdy jest chłodniej (redukujecie w ten sposób straty wody wynika-
jące z jej odparowania). Trawnik należy podlewać co 5-7 dni.

• Jeżeli jest to możliwe, to zbierajcie deszczówkę. Taką wodę można wykorzystać np. do podlania kwiatów  
w ogrodzie.

• Temperatura wrzenia wody jest zależna od ciśnienia atmosferycznego. W normalnych warunkach jest 
to 100°C, a na szczycie Mt. Everestu, gdzie ciśnienie jest dużo niższe, będzie to już temperatura 68°C.

• Droga woda – w niektórych restauracjach w Europie półlitrowa butelka wody potrafi kosztować  
nawet 6 €.

• Sałata aż w 95% składa się z wody.

• Aby wyprodukować jeden samochód, zużywa się aż 35 000 litrów wody.

• Dzień Wody obchodzimy 22 marca.

• Ciało dorosłego mężczyzny składa się z ok. 65% wody, u kobiet jest to ok. 60%.

• Warto oszczędzać wodę i energię. To źródła życia i zdrowia nas wszystkich.  
Pamiętajmy o tym każdego dnia. Każdy mały gest się liczy. W domu, szkole, pracy, na wakacjach.
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IDEALNE POŁĄCZENIE – AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I WŁAŚCIWA DIETA
Dla prawidłowego funkcjonowania młodego organizmu niezbędne jest połączenie wysiłku fizycznego i zbilanso-
wanej diety. Zrównoważenie czasu poświęconego na ruch i właściwego odżywiania przedszkolaków jest złotym 
środkiem na drodze do wielostronnego rozwoju, który na tym etapie przebiega bardzo dynamicznie. Intensywny 
okres wzrostu i rozwoju powinien charakteryzować się posiłkami bogatymi w różnorodne składniki odżywcze. 
Specjaliści zalecają spożywanie 5 porcji warzyw i owoców każdego dnia. To one dostarczają mnóstwa witamin 
i minerałów, poprawiają nam nastój i dbają o dobrą kondycję naszego organizmu, który uprawiając wszelkie ak-
tywności sportowe, potrzebuje takiej bomby witaminowej. Jedna porcja owoców i warzyw to około 100 g, czyli 
średniej wielkości owoc lub warzywo (jabłko, marchewka) lub kilka mniejszych sztuk (truskawki, czereśnie, wino-
grona). Porcję stanowi także szklanka soku lub mus.

Doskonałą alternatywą dla świeżych owoców i warzyw są soki oraz musy, produkty w 100 proc. pochodze-
nia naturalnego, których wygodna forma podania z pewnością sprawdzi się na spacerze, wycieczce, placu zabaw 
czy zawodach sportowych. Szeroko rozumiana aktywność fizyczna przedszkolaków, jak również dostosowana 
do ich potrzeb, właściwie urozmaicona dieta to klucz do prawidłowo funkcjonującego przedszkolaka, pełnego 
radości, dziecięcej ciekawości i twórczego działania. 

KILKA CENNYCH INFORMACJI O WITAMINACH
• Witaminy odkrył polski biochemik Kazimierz Funk w roku 1912.

• Witamin nie możemy sami wytworzyć albo są wytwarzane w zbyt małych ilościach, dlatego muszą być 
dostarczane z zewnątrz w formie posiłków.

• Pierwszą odkrytą witaminą była witamina z grupy B (B1).

Warzywa i owoce na co dzień 

DO NAJWAŻNIEJSZYCH WITAMIN W NASZEJ DIECIE NALEŻĄ:

WITAMINA A – występuje w marchwi, pomidorach, dyni oraz mleku, jajach i serach. Wpływa na wzrok, 
prawidłowy wzrost i rozwój kości, jest ważnym przeciwutleniaczem.

WITAMINY Z GRUPY B (B1, B2, B12) – są szczególnie istotne w okresie wzrostu, wspierają proces 
zapamiętywania oraz rozwój układu nerwowego. Można je znaleźć w produktach pełnoziarnistych, 
ziarnach zbóż, fasoli, zielonych warzywach, rybach czy jajkach.

WITAMINA C – wzmacnia odporność organizmu na infekcje. Jest bardzo nietrwała, łatwo ulega 
rozpadowi pod wpływem tlenu i wysokiej temperatury, dlatego tak ważne jest jej codzienne 
spożywanie. Można ją znaleźć w zielonych warzywach, cytrusach, kiwi, truskawkach, czarnej porzeczce.

WITAMINA D – reguluje prawidłowy wzrost kości i zębów, wpływa na właściwą gospodarkę wapnia  
i fosforu w organizmie. Wspiera również prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Najlepszym źródłem witaminy D jest mleko, masło, oleje roślinne.
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Warto wiedzieć

Tak, teraźniejszości, a nie przyszłości. Dzięki niemu możemy porozumieć się z komputerami, które na dobre 
zagościły w naszym codziennym życiu. Są obecne w robotach, telefonach, tabletach, ale też w sprzętach 
codziennego użytku takich jak lodówka czy odkurzacz. Dzięki napisanym programom, możemy ich używać 
i nimi sterować.

CO TO JEST PROGRAMOWANIE
Najprościej rzecz ujmując, programowanie (inaczej kodowanie) to komunikacja z komputerem. Podawanie mu takich 
instrukcji, aby ten zdołał wykonać to, co sobie zaplanowaliśmy. Z komputerami możemy porozumieć się za pomocą 
różnych języków programowania. Programiści uczą się ich tak, jak my uczymy się języków obcych, często posługując 
się dziwnymi znaczkami. 

GRUNT TO KOMUNIKACJA 
Aby komputer nas dobrze zrozumiał, podawane instrukcje powinny być bardzo precyzyjne. Dlatego bardzo ważne 
jest, aby nasze instrukcje dokładnie, krok po kroku, mówiły komputerowi, co ma robić. Taki zestaw kroków nazywamy 
algorytmem.

Świetnym ćwiczeniem rozwijającym myślenie algorytmiczne jest rozkładanie zwykłych czynności, takich jak mycie 
zębów, wiązanie butów, na najmniejsze czynności. Przykład takiego ćwiczenia umieściliśmy w scenariuszu nr 1, ucząc 
się podlewania roślin. Nie wszystkie napisane programy są idealne. Czasem zawierają nieścisłości, dlatego komputer 
nie zachowuje się tak, jakbyśmy oczekiwali. Dlatego szukanie błędów i ich usuwanie to ważna część programowania. 
Ćwiczymy to w scenariuszu nr 3 podczas uzupełniania planu żywieniowego. 

WYJĄTKOWE SYTUACJE
Komputery też muszą wiedzieć, jak zachować się w odpowiednich warunkach i jakie podjąć decyzje. Programiści 
często rozpisują to w postaci drzewa decyzyjnego, czyli definiują, co się stanie, gdy podejmie się określoną decyzję. 
Ćwiczymy to w scenariuszu nr 6, w którym wybieramy zachowania proekologiczne, a określanie warunków w sce-
nariuszu nr 5, kiedy uczymy się, co zrobić, gdy mamy w ręce śmieć z konkretnego materiału. 

Czasami programy wymagają powtarzania danej czynności lub określonego zestawu czynności wiele razy. To pętle. 
Zamiast pisać instrukcje wiele razy, określa się w programie, ile razy komputer ma wykonać daną pętlę. Dzieci będą 
miały okazję poćwiczyć pętle, podczas realizowania scenariusza nr 2.

Programowanie
to język teraźniejszości

Dzięki wprowadzeniu elementów programowania do edukacji dzieci uczą się:

• logicznego, przyczynowo-skutkowego myślenia,
• dekompozycji - poprzez rozkładanie większych problemów na mniejsze,
• planowania sekwencji zdarzeń krok po kroku,
• dokładności i uważności w śledzeniu błędów,
• myślenia komputacyjnego - czyli myślenia w prosty, uporządkowany sposób,  

a także umiejętności komunikacyjnych jak formułowanie jasnych i czytelnych komunikatów.

To także przygotowanie dzieci do funkcjonowania w towarzystwie komputerów nie w sposób  
bierny, ale świadomy i twórczy. Programowanie stwarza bowiem możliwości nie tylko zrozumienia 
świata komputerów, ale także jego współtworzenia i ulepszania. A co najważniejsze, uczy logicznego, 
przyczynowo-skutkowego myślenia.
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Przebieg zajęć:

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET TE NAJMNIEJSZE

CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:
• co to jest natura

• jak zostać „Kubusiowym Przyjacielem Natury”

• jak dbać o rośliny (zastosowana metoda 
dydaktyczna: programowanie)

• jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie, nawet 
te najmniejsze

POTRZEBNE MATERIAŁY:
• karta pracy dla dzieci nr 1 – do skopiowania  

dla każdego dziecka

• karta pracy dla dzieci nr 2 – do skopiowania  
dla każdego dziecka

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1: List od Kubusia

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2: Zagadki

• kredki, stempel Kubusia

• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury”  
– po jednej sztuce dla dziecka

WPROWADZENIE (POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 1: LIST OD KUBUSIA)

Nauczyciel wprowadza dzieci w tematykę zajęć, czytając list od Kubusia (pomoc dydaktyczna nr 1). Zanim 
zacznie czytać, mówi, że ma dla dzieci niespodziankę. Wyobraźcie sobie, że przyszedł do nas list od Kubusia 
z zaproszeniem do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Chcecie posłuchać, co Kubuś do nas napisał? 
Nauczyciel czyta list.

CO TO JEST NATURA?  (ZADANIE PLASTYCZNE – POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1)

Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły przy stolikach. Rozdaje dzieciom kartę pracy nr 1. Zadaniem dzieci jest 
przekształcenie rysunku w krajobraz przedstawiający naturę poprzez dorysowanie różnych elementów. 
Wyjaśniając instrukcję, nauczyciel nawiązuje do treści listu od Kubusia. Mówi o tym, że natura jest wszystkim, 
co nas otacza, a co nie zostało stworzone przez człowieka. Składają się na nią m.in.: lasy, łąki, góry, rzeki, 
zwierzęta, rośliny, powietrze, gleba i oczywiście ludzie.

DBAJ O NATURĘ (WSTĘP DO PROGRAMU „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”)

Nauczyciel wspomina o tym, że o naturę należy dbać, ponieważ dzięki niej możemy żyć. Aby wyglądała ona 
tak, jak na wykonanych rysunkach, Kubuś postanowił przekazać nam kilka rad. Dlatego stworzył specjalny 
program – czyli zestaw wskazówek, które krok po kroku przedstawią nam, co mamy robić, aby stać się 
Przyjaciółmi Natury.

DBAJ O ROŚLINY (KALAMBURY – ZABAWA RUCHOWA)

Nauczyciel mówi, że pierwszą wskazówką, którą Kubuś chce przekazać dzieciom, jest: Dbaj o rośliny. Na-
stępnie pyta, co to znaczy według dzieci. Dzieci odpowiadają, pokazując swoją interpretację. Zanim jednak 
pokażą swoją odpowiedź – szepczą ją nauczycielowi na ucho tak, aby w razie potrzeby mógł pomóc. Pokazują 
tylko ochotnicy, łącznie z nauczycielem. Reszta dzieci stara się odgadnąć. Mogą pojawić się takie kwestie jak: 
podlewanie roślin, niedeptanie trawników, sadzenie drzew, przesadzanie kwiatków, niezrywanie rzadkich 
okazów roślin.

Następnie nauczyciel zwraca uwagę na to, że dla każdego z dzieci „Dbanie o rośliny” znaczyło coś innego. 
Podsumowuje, że aby dobrze kogoś zrozumieć, potrzebujemy bardziej dokładnych instrukcji. 

1

2

3

4

Scenariusz nr 1
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PODLEWANIE ROŚLIN (ZABAWA RUCHOWA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA)

Następnie nauczyciel proponuje zabawę w roboty i podlewanie roślin. Dzieli dzieci na pary i przekazuje 
instrukcję.

INSTRUKCJA: Pobawimy się teraz w podlewanie roślin. Podzielimy się tak, że ja będę Wam mówić, co macie 
robić, a Wy będziecie wykonywać dokładnie te czynności (i nic ponadto), o których Wam powiem. Gotowi 
do działania? Nauczyciel wskazuje dzieciom pierwszą czynność – „Podlejcie roślinę”.

Dzieci „podlewają”, ale w tym momencie zabawa się nie kończy. Nauczyciel zwraca ich uwagę, na to, że 
jak mogły podlać roślinę, skoro nie mają konewki, a w konewce nie ma wody. Mówi dalej, że w takim razie 
potrzebujemy jeszcze bardziej dokładnych poleceń. Tłumaczy też, że każda z czynności, które wykonujemy 
codziennie, składa się z mniejszych czynności. Na przykład mycie zębów czy wiązanie buta. Dlatego, żeby 
dzieci podlały roślinę, trzeba dokładnie zaplanować każdy ruch. Nauczyciel tym razem podaje pełną instrukcję.

Przykładowa instrukcja podlewania roślin:

1. Znajdź konewkę (lub butelkę) na wodę. 
2. Nalej do niej zimnej wody z kranu.
3. Podejdź do rośliny np. kwiatka.
4. Przechyl konewkę i nalej troszkę wody. 
5. Wyprostuj konewkę.                            
6. Postaw konewkę.
7. Powtarzaj co drugi dzień.

Gdy wszystkie rośliny zostaną już „podlane”, można zamienić się rolami lub podzielić dzieci na pary i rozłożyć 
na sekwencję ruchów inną czynność związaną z dbaniem o rośliny, na przykład sadzenie drzewa.

DBAJ O ZWIERZĘTA! (ZADANIE PLASTYCZNE – POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 2 I POMOC 
DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 2)

Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły przy stolikach, ponieważ ma im do przekazania kolejną wskazówkę od 
Kubusia: Dbaj o zwierzęta.

Nauczyciel rozpoczyna dyskusję i pyta dzieci, dlaczego uważają, że należy dbać o zwierzęta. Słucha odpo-
wiedzi dzieci, podchwytuje, rozwija. Na końcu podsumowuje mówiąc, że zwierzęta, pełnią bardzo ważną 
rolę i są niezwykle pożyteczne. Stanowią pokarm dla innych zwierząt, pomagają w zapylaniu i rozsiewaniu 
roślin a także rozkładają martwą materię.

Następnie nauczyciel wręcza dzieciom kartę pracy nr 2 i tłumaczy instrukcję. Na karcie widoczny jest  
rysunek lasu, ale bez jego mieszkańców. Nauczyciel pyta dzieci czego brakuje na rysunku, a następnie czyta 
po kolei zagadki tak, aby dzieci odgadły jakie zwierzątko mają narysować (pomoc dydaktyczna nr 2). Po 
odgadnięciu zagadki, nauczyciel daje dzieciom czas na narysowanie rozwiązania, a następnie czyta kolejną 
zagadkę. W trakcie pracy nauczyciel mówi, że każde zwierzę ma swoją rolę i podaje za przykład pszczołę, 
bez której życie na ziemi nie byłoby możliwe (patrz materiały dla nauczycieli). Następnie nauczyciel mówi 
o tym, że nawet najmniejsze zwierzaki należy szanować, nie można ich brać do rąk, ani męczyć.

ZAKOŃCZENIE
Na zakończenie nauczyciel rozdaje dzieciom Kartę Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury”. Dzieci 
zaginają ją do formatu A5. Informuje, że czeka ich jeszcze specjalne zadanie w domu i tłumaczy, na czym 
będzie ono polegało. Wyjaśnia także, że za każde zadanie dzieci będą zdobywać i zbierać specjalne 
odznaki - stemple od Kubusia.
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Cześć Dzieciaki!
Witam Was w kolejnej edycji akcji Kubusiowi Przyjaciele Natury! 

Bardzo się cieszę, że jesteście gotowi pomóc Naturze i zostać 
jej prawdziwymi przyjaciółmi. Dbanie o naturę to bardzo ważna 
rzecz. Wiecie, że bez niej nie byłoby życia na Ziemi? Serio!

Natura to wszystko, co nas otacza, a nie zostało stworzone 
przez człowieka. Lasy, łąki, rzeki, jeziora, powietrze, gleba, 
rośliny, zwierzęta oraz inne organizmy, w tym ludzie. Natura 
nas chroni, karmi i wspiera nasz prawidłowy rozwój.

Dlatego tak ważne jest, abyście nauczyli się dbać o przyrodę. 
Ale nic się nie martwcie, wszystko Wam opowiem, wytłumaczę 
i wyjaśnię. A co najważniejsze, na każdych zajęciach będę 
przekazywał Wam dokładne informacje, które krok po kroku 
będą Was instruowały co robić. 

Dostaniecie też Kartę Sprawności “Kubusiowego Przyjaciela 
Natury”, która zawiera zadania specjalne. A jeśli dobrze się 
spiszecie - przybiję Wam piątkę!  

                        Trzymam za Was kciuki.                        
Wasz Kubuś

Scenariusz nr 1

LIST KUBUSIA

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 1
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Scenariusz nr 1

ZAGADKI

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 2 

1. Malutka, są ich tysiące, mieszkają  w wielkim kopcu  
w lesie lub na łące.  
(MRÓWKA)

2. Pod ziemią korytarze ryje, czy wiecie kto się tam kryje?  
(KRET)

3. Stuka w drzewa stuku - puku. Czy już wiesz kto to maluchu? 
(DZIĘCIOŁ)

4. Jest długa, cienka, różowa  - pod ziemią się chowa. 
(DŻDŻOWNICA)

5. Ma rudą kitkę, po drzewach hasa. Można ją spotkać  
w parkach i lasach.  
(WIEWIÓRKA)

6. Każdego ranka radośnie ćwierkają, nie złapiesz  
ich bo uciekają.  
(PTASZKI)

7. Wieczorem pięknie gra i dwie skoczne nóżki ma.  
(KONIK POLNY)

8. Ciężko na co dzień pracują i z nektaru  miód produkują. 
(PSZCZOŁY)

9. Czerwona z kropkami lata nad łąkami. 
(BIEDRONKA)
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Przebieg zajęć:

WPROWADZENIE 

Nauczyciel wita dzieci i mówi, że Kubuś przesłał kolejną wskazówkę, jak stać się Kubusiowym Przyjacie-
lem Natury. Następnie prosi dzieci, aby wstały i naśladowały jego ruchy. Nauczyciel przeprowadza krótką 
rozgrzewkę i pyta dzieci czy domyślają się treści wskazówki. Dzieci odpowiadają, a w podsumowaniu 
nauczyciel przekazuje dzieciom wskazówkę: Dbaj o aktywność fizyczną.

DBAJ O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU  
– A CO TO W OGÓLE ZNACZY? (ZABAWA W POKAZYWANIE I NAŚLADOWANIE)

Nauczyciel pyta dzieci, jak one rozumieją tę wskazówkę. Prosi, aby podały przykłady aktywności rucho-
wych i aktywnego spędzania czasu. Dzieci wymieniają swoje przykłady, nauczyciel podchwytuje, zadaje 
dodatkowe pytania tak, aby dzieci podawały konkretne czynności. Na przykład, jeśli dziecko poda odpo-
wiedź – ćwiczenia fizyczne, nauczyciel zadaje pytanie – jakie konkretnie? - i prosi, aby je pokazać. Reszta 
grupy razem z nauczycielem naśladuje pokazywane ruchy.

WYCIECZKA DO LASU (ZABAWA PLASTYCZNA – POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 3 ORAZ 
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 3)

Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików i rozdaje kartę pracy nr 3, na której narysowana jest ścieżka przez 
las. Mówi, że teraz zaprasza do wysłuchania opowiadania (pomoc dydaktyczna nr 3) o pewnej grupie 
przedszkolaków. Najpierw jednak prosi, aby dzieci wycięły symbole zwierzątek, a następnie, w miarę czy-
tania przez nauczyciela opowiadania, przyklejały je w odpowiednie miejsca. Nauczyciel czyta opowiadanie, 
pomijając wskazówki w nawiasach i dostosowuje tempo do pracy dzieci.

ĆWICZENIA FIZYCZNE UKRYTE W RUCHACH ZWIERZĄT (ZABAWA RUCHOWA 
Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA - POTRZEBNA NADAL KARTA PRACY DLA DZIECI NR 3 ORAZ POMOC 
DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 3)

Nauczyciel pyta dzieci czy wiedzą, że pod każdym zwierzątkiem kryje się ćwiczenie fizyczne i czy chcą się 
przekonać jakie. Następnie zaprasza dzieci na środek sali. Nauczyciel czyta opowiadanie raz jeszcze łącznie 
ze wskazówkami w nawiasach i pokazuje dzieciom poszczególne pozy (drzewo, żaba, wąż, ptak, pies i kot).
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Scenariusz nr 2
DBAM O AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:
• co to znaczy dbanie o aktywność fizyczną

• dlaczego warto się ruszać

• jakie są formy ruchu i dyscypliny sportu

• jak łączyć elementy ruchu w układy ćwiczeń 
(zastosowana metoda dydaktyczna:  
programowanie) 

POTRZEBNE MATERIAŁY:
• karta pracy dla dzieci nr 3 - do skopiowania  

dla każdego dziecka

• karta pracy dla dzieci nr 4 - do skopiowania 
dla każdego dziecka

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 3: 
Opowiadanie pt. “Wycieczka przedszkolaków” 
– osobny załącznik dodany do kart pracy

• kredki, nożyczki, klej, stempel Kubusia

• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury”  
– dzieci przynoszą z domu
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Gdy nauczyciel dojdzie do końca opowiadania, czyta je ponownie bez przerwy od początku. Przy 
pierwszej reakcji zdziwienia dzieci prosi, aby dzieci pokazały na kartach pracy koniec spaceru. Dzieci 
nie mogą tego zrobić, ponieważ ścieżka została zaprojektowana w kółko. Następnie nauczyciel wyjaśnia, 
że ścieżka spaceru przez las jest pętlą, czyli zestawem czynności, które można wykonywać w kółko (nie 
ma przerwy ani końca). I tak pewnie by się działo, gdyby nie to, że możemy określić ile razy dany zestaw 
czynności możemy przejść. Nauczyciel prosi dzieci, aby wpisały na kartach pracy nr 3 liczbę powtórzeń 
spaceru (ważne, aby uzgodnić jedną wspólną liczbę). Młodsze dzieci mogą zaznaczać ilość powtórzeń 
kropkami. W razie potrzeby nauczyciel pomaga dzieciom.

TESTY (ZABAWA RUCHOWA)

Następnie nauczyciel zaprasza dzieci na środek oraz prosi je, aby  wykonały swój układ tyle razy, ile określiły 
podczas pracy przy stołach  i tyle razy czyta opowiadanie. Może posłużyć się tylko komendami w nawiasach, 
mówiąc na przykład tylko: MARSZ, DRZEWO, MOTYL itd. Może także czytać w różnym tempie, wolnym 
lub przyspieszonym - będzie mnóstwo śmiechu i zabawy.

JAK RUCH WPŁYWA NA MÓJ ORGANIZM (SAMOOBSERWACJA)

Gdy dzieci skończą ćwiczyć, nauczyciel prosi, aby usiadły po turecku z zamkniętymi oczami. Prosi, aby się 
wyciszyły i wsłuchały w swój organizm. Nauczyciel zadaje następujące pytania i komentuje odpowiedzi: 

Czy zauważyliście co stało się z Waszym oddechem? Oddychacie szybciej czy wolniej? Tak, oddychamy 
szybciej i dzięki temu więcej powietrza dostaje się do naszych płuc, a nasz organizm bardziej się dotlenia. 

Posłuchajcie bicia swojego serca – czy widzicie zmianę? Czy bije szybciej czy wolniej? Tak, szybciej, dzięki 
temu krew krąży lepiej.

Jak Wasze ręce, nogi? Czujecie coś? Co czujecie? Tak, to znak, że Wasze mięśnie troszkę popracowały  
i dzięki temu będą mocniejsze.

Dodatkowo nauczyciel mówi o pozytywnym wpływie ruchu na sen oraz na odporność. Wspomina także  
o tym, że aktywność fizyczna podnosi efekty uczenia się, poprawia koncentrację i pamięć.

ULUBIONE AKTYWNOŚCI SPORTOWE (POTRZEBNA KARTA PRACY NR 4)

Dzieci zostają na dywanie. Nauczyciel mówi, że aktywność fizyczna może przerodzić się w prawdziwą 
pasję i stać się zawodem. Niektórzy sportowcy uprawiając sport, zarabiają w ten sposób na życie. A można 
uprawiać bardzo wiele dyscyplin sportowych indywidualnych i grupowych. Prosi dzieci o podanie przykła-
dów zarówno jednych, jak i drugich. Na koniec nauczyciel podsumowuje, że w sporcie liczy się współpraca 
i dobra zabawa, a nie wygrana za wszelką cenę. Mówi dalej, że już od najmłodszych lat można trenować 
wybrane dyscypliny, ale najlepiej to robić pod okiem trenera na specjalnych zajęciach - treningach i jeśli 
jest się wytrwałym, to można być nawet mistrzem świata w danej dyscyplinie. Następnie nauczyciel za-
prasza dzieci do stołów i rozdaje kartę pracy nr 4 - ulubione dyscypliny sportowe. Zadaniem dzieci jest 
zakreślenie tych aktywności, które lubią najbardziej, a w ramce narysowanie swojej ulubionej dyscypliny.

ZAKOŃCZENIE 
Nauczyciel 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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DBAM O SIEBIE I JEM WARZYWA I OWOCE
Scenariusz nr 3

CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:
• jak dbać o siebie

• co oznacza pojęcie: „odżywianie”

• jak skomponować pełnowartościowy posiłek

• dlaczego ważne są warzywa i owoce

• co szczególnego ma w sobie marchewka 

• co może być porcją warzyw i owoców (zastoso-
wana metoda dydaktyczna: programowanie)

POTRZEBNE MATERIAŁY:
• wycięte z papieru strzałki rozłożone po sali, zielona 

koperta z karteczką z napisem „Dbaj o siebie i jedz 
warzywa i owoce”

• karta pracy dla dzieci nr 5 - do skopiowania  
dla każdego dziecka

• karta pracy dla dzieci nr 6 - do skopiowania  
dla każdego dziecka

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 4: Przykłady 
produktów - do pocięcia przed zajęciami – osobny 
załącznik dodany do kart pracy

• ulubiony owoc przyniesiony przez każde dziecko, 
patyczki do szaszłyków, jednorazowe nożyki po jednej 
sztuce dla każdego dziecka, deseczki lub podkładki do 
krojenia, duża miska, miseczki, stempel Kubusia

• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury”  
– dzieci przynoszą z domu

Przebieg zajęć: 

WPROWADZENIE 

Nauczyciel wita dzieci i informuje, że Kubuś coś ukrył dla nich w sali. Rozmieszczone w sali strzałki 
doprowadzą dzieci do koperty, w której znajduje się hasło: „Dbaj o siebie i jedz warzywa i owoce”. 
Nauczyciel odczytuje je na głos i pyta dzieci, co to według nich znaczy. Następuje dyskusja. Nauczy-
ciel podsumowuje rozmowę: Dbać o siebie, to znaczy aktywnie spędzać czas i ruszać się, jeść dużo 
warzyw i owoców, ponieważ zawierają cenne witaminy i składniki mineralne, pomagające nam dobrze 
się rozwijać. To też odpowiednie nawodnienie i sen, który pozwala nam na regenerację.

ODŻYWCZE PRODUKTY (ZABAWA PLASTYCZNA - POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 5) 

Nauczyciel pyta dzieci, po co jemy. Dzieci odpowiadają, a nauczyciel mówi, że dzięki substancjom zawartym 
w różnych produktach rośniemy, rosną nasze mięśnie, umacniają się kości, a całe nasze ciało dobrze się 
rozwija. Dlatego należy komponować posiłki, zwracając uwagę na to, ile ma być w nich owoców, warzyw, 
wyrobów ze zbóż oraz produktów mlecznych i mięsnych. Następnie dzieci otrzymują kartę pracy nr 5, a ich 
zadaniem jest pokolorowanie, wycięcie oraz przyklejenie wybranych produktów w odpowiednie miejsca na 
talerzu. Nauczyciel mówi o właściwościach poszczególnych produktów i posiłków w ciągu dnia i wskazuje 
jak wpływają na nasz organizm.

Warzywa i owoce – dostarczają witamin i składników mineralnych. Dzięki nim organizm przeprowadza 
procesy niezbędne do życia. Można je jeść w postaci: świeżej, surówek, gotowanych dodatków czy też 
jako soki i musy.

Produkty zbożowe – dostarczają węglowodany i błonnik. Są głównym źródłem energii dla organizmu.  
To kasze, makarony, pieczywo, płatki czy ryż.

Mięso – to źródło białka o wysokiej wartości odżywczej. To podstawowy budulec naszych mięśni. 

Produkty mleczne – to źródło wapnia, które buduje nasze zęby i kości. Dostarczają także białko, które 
buduje nasze mieśnie. Są to głównie mleko, jogurty i sery.

Tłuszcze – są źródłem energii w naszym organizmie. To oleje czy masło lub margaryna. W tłustych rybach 
morskich i orzechach obecne są wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3.

Woda – picie wody nawadnia nasz organizm.
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Na koniec nauczyciel mówi, że to ważne, aby spożywać produkty w odpowiedniej ilości. To, w połą-
czeniu z aktywnością fizyczną, sprawia, że nasz organizm dobrze się rozwija.

CO TO JEST? (UTRWALENIE INFORMACJI - POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 4 
POCIĘTA NA KARTONIKI)

Dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel mówi, że teraz pobawimy się w zgadywankę. Nauczyciel pokazuje po kolei 
wycięte przykłady produktów (pomoc dydaktyczna nr 4), pyta co to jest i do jakiej grupy należy. Dzieci odpo-
wiadają, a nauczyciel dopytuje, utrwalając w ten sposób wiedzę dzieci.

5 PORCJI WARZYW I OWOCÓW (ZABAWA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA - POTRZEBNA KARTA 
PRACY DLA DZIECI NR 6)

Dzieci siadają przy stolikach. Nauczyciel rozdaje karty pracy nr 6 i mówi, że w ciągu dnia należy zjadać 5 porcji 
warzyw i owoców. Porcji, czyli pewnej określonej ilości - ok. 100 g - na przykład garść malin, kilka truskawek,  
1 dojrzałe jabłko, szklanka soku czy 1 ogórek. Nauczyciel zwraca dzieciom uwagę na przykłady narysowane  
u dołu karty pracy nr 6. Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby przyjrzały się dokładnie 5 talerzom. Czy przypad-
kiem czegoś nie brakuje? Tak, w posiłkach brakuje warzyw i owoców. Nasz plan posiłków zawiera błędy. Trzeba 
je szybko naprawić. Zadaniem dzieci jest wybranie z podanych propozycji i dorysowanie do każdego posiłku 
odpowiedniej ilości warzyw i owoców. Wtedy prawidłowo uzupełnią plan.

ULUBIONE WARZYWO KUBUSIA (DYSKUSJA MODEROWANA)

Nauczyciel nawiązuje do jednej z porcji warzyw - MARCHEWKI. Mówi, że jest to ulubione warzywo Kubusia 
i pyta czy marchew jest wartościowa i dlaczego. Następnie czeka na odpowiedzi i mówi, że marchew to 
jedno z najzdrowszych warzyw. Dzięki dużej zawartości witaminy A - chroni nasz wzrok, a zawarty w niej 
karoten - czerwony barwnik - sprawia, że nasza skóra zachowuje zdrowy wygląd. Warto więc jeść marchewkę. 
Nauczyciel ciągnie dyskusję dalej, zadając pytania, np. pod jaką postacią można jeść marchewkę, czy też, 
jakie potrawy z niej przygotować. Dzieci odpowiadają, a nauczyciel ponownie podsumowuje, mówiąc, że 
warto ją jeść na surowo, jako przekąskę lub dodawać do zup, czy surówek oraz pić sok na bazie marchewki.

ZABAWA W MARCHEWKĘ  (ZABAWA RUCHOWA) 

Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. Zanim rozpocznie zabawę, pyta, jak rośnie marchewka. Dzieci odpo-
wiadają, nauczyciel podsumowuje, mówiąc, że marchewka jest warzywem rosnącym w ziemi, na grządkach. 
Aby urosły takie piękne, ogrodnik sieje nasiona, dba o nie i podlewa. To, co zjadamy to korzeń marchewki. 
Nauczyciel prosi, aby każdy wyobraził sobie, że zamienia się w nasiona marchewki, a on wcieli się w rolę 
ogrodnika. Podczas podlewania małe nasionka (dzieci kucają) wypuszczają najpierw jeden pęd (dzieci wycią-
gają jedną rękę do góry), potem drugi (wyciągają drugą rękę do góry), następnie rosną, rosną i rosną (dzieci 
klękają, stają na ugiętych nogach, w końcu się wyprostowują), aż stają się pięknymi, zdrowymi, jędrnymi 
i chrupiącymi marchewkami. Następnie nauczyciel prosi, aby: marchewki ustawiły się od największej do 
najmniejszej - od najmniejszej do największej - od najmłodszej do najstarszej - alfabetycznie etc. 

SZASZŁYKI (ZABAWA KULINARNA Z DEGUSTACJĄ)

Nauczyciel pyta każdego o to, jaki owoc przyniósł, czy to jest jego ulubiony owoc i dlaczego. Zapowiada, że 
teraz wcielimy w życie wskazówkę Kubusia (Dbaj o siebie - jedz owoce i warzywa) i zrobimy z przyniesionych 
owoców przekąskę – jedną z zalecanych, dziennych porcji warzyw i owoców. Dzieci otrzymujątrzymują 
nożyki i podkładki do krojenia. Wspólnie myją owoce, a nauczyciel mówi, dlaczego trzeba je myć. Następ-
nie dzieci zabierają się do krojenia, nauczyciel pomaga przy twardych owocach. Pokrojone owoce trafiają 
do jednej miski, z której dzieci wybierają sobie kawałki i nabijają na patyczki szaszłykowe. Gdy skończą, 
urządzana jest wielka uczta. Opcjonalnie można zrobić sałatkę owocową. W tym wypadku mieszamy we 
wspólnej misce wszystkie owoce i nakładamy do miseczek. 

ZAKOŃCZENIE
Nauczyciel 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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DBAM O ZASOBY NATURALNE (POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ)
Scenariusz nr 4

CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:
• do czego potrzebne jest powietrze

• co sprawia, że powietrze jest zanieczyszczone  
i co robić, aby zmniejszyć jego zanieczyszczenie

• dlaczego woda jest ważna

• jak woda trafia do naszych kranów

• skąd bierze się prąd i do czego go używamy

POTRZEBNE MATERIAŁY:
• karta pracy dla dzieci nr 7 - do skopiowania  

dla każdego dziecka

• karta pracy dla dzieci nr 8 - do skopiowania  
dla każdego dziecka

• karta pracy dla dzieci nr 9 - do skopiowania  
dla każdego dziecka

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 5:  
Wywiad z kroplą wody

• kredki, stempel Kubusia

• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” 
– dzieci przynoszą z domuPrzebieg zajęć:

WPROWADZENIE (DYSKUSJA MODEROWANA)

Dzisiaj porozmawiamy o powietrzu, wodzie i energii elektrycznej, czyli zasobach naturalnych, z których 
korzystamy na co dzień i bez których trudno byłoby nam funkcjonować.  

ODDYCHANIE (SAMOOBSERWACJA)

Nauczyciel pyta z czym kojarzy się dzieciom hasło powietrze. Słucha swobodnych wypowiedzi dzieci  
i podsumowuje. Pyta też, do czego potrzebne jest powietrze? Jeśli w odpowiedziach dzieci pojawi się hasło 
oddychanie, nauczyciel wykonuje z nimi kilka ćwiczeń oddechowych. Instruuje, mówiąc: wciągnijcie powietrze 
przez nos. Czujecie? Klatka piersiowa się podnosi, to znak, że do naszych płuc trafiło powietrze. A teraz powoli 
wypuśćcie je ustami. Świetnie! Następnie nauczyciel wykonuje kilka zabawnych ćwiczeń na oddychanie:

• Wąż – długi wdech nosem i wydech przez zaciśnięte zęby

• Pies – krótkie wdechy i wydechy ustami

• Balon – wdech i długi wydech ustami tak, jakby chciało się napompować wielki balon

Następnie nauczyciel zadaje pytanie czy powietrze widać i czy powietrze ma zapach? Zwraca uwagę dzie-
ciom na to, że powietrze jest bezwonne i bezbarwne. Nadmienia jednak, że są sytuacje, kiedy powietrze ma 
zapach i kolor. Pyta jakie to sytuacje. Tak, wtedy, gdy powietrze jest zanieczyszczone. A co zanieczyszcza 
powietrze? Nauczyciel czeka na odpowiedzi dzieci. Tak, do dymy z kominów domów, fabryk oraz spaliny 
samochodów. Nauczyciel podsumowuje, mówiąc, że oddychamy powietrzem z zewnątrz, dlatego bardzo 
ważne jest to, by było ono czyste. Wszelkie zanieczyszczenia dostają się do naszych płuc, co może być 
szkodliwe dla naszego zdrowia. A czasem niestety tak się dzieje.

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE? (ZABAWA PLASTYCZNA - 
POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 7)

Następnie nauczyciel zadaje najważniejsze pytanie: Co możemy robić, żeby dbać o czyste powietrze? 
Dzieci odpowiadają, a nauczyciel komentuje odpowiedzi dzieci. Na koniec podsumowuje, mówiąc, że aby 
powietrze było czyste, nie należy palić w piecach śmieciami, można też zamienić samochód na rower lub 
komunikację miejską, ale także dbać o lasy, bo to one mają zdolność oczyszczania powietrza. Po dyskusji 
nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy nr 7. Zadaniem dzieci jest skreślenie ilustracji, które przedsta-
wiają szkodliwy wpływ na powietrze oraz otoczenie pętlą tych, które pomagają dbać o czyste powietrze. 

1

2

3

 www.przyjacielenatury.pl30



DO CZEGO POTRZEBNA JEST WODA? (AKTYWNE SŁUCHANIE - POTRZEBNA POMOC  
DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 5 - WYWIAD Z KROPLĄ WODY) 

Nauczyciel mówi, że chciałby przedstawić dzieciom pewnego gościa i pokazuje pomoc dydaktyczną nr 5, 
na której narysowana jest kropla wody. Następnie czyta wywiad. Po wysłuchaniu, nauczyciel pyta do czego 
potrzebna jest woda? Woda jest najważniejszą substancją na świecie! Jest niezbędna do życia! Człowiek, zwie-
rzęta i rośliny składają się z wody i muszą pić, aby przetrwać! Nauczyciel pyta dzieci do czego używają wody 
codzienne oraz w czym znajduje się woda (np. owocach, sokach), aktywizuje i podsumowuje ich odpowiedzi.

WIEM, SKĄD BIERZE SIĘ WODA! (ZADANIE PLASTYCZNE – POTRZEBNA KARTA PRACY DLA 
DZIECI NR 8)

Każdy z nas ma w domu kran, z którego płynie woda, wystarczy odkręcić kurek. Ale czy pamiętacie  
z wywiadu, skąd bierze się tam woda? Dzieci siadają przy stolikach i otrzymują karty pracy nr 8. Dzieci 
odpowiadają, a kiedy padnie odpowiedź dot. rzek, nauczyciel rozwija: Tak, woda trafia do naszych kranów 
z rzek, jezior a czasem pompuje się ją z ziemi,  ale zanim się to stanie, musi zostać oczyszczona. Następnie 
płynie długimi rurami - wodociągami - do naszych domów. Nauczyciel prosi dzieci, aby pomogły kropelce 
trafić do kranu. Dzieci wykonują zadanie z karty pracy. Następnie nauczyciel prosi, aby dzieci dorysowały 
kropelkę przy kranie oraz podkreśla konieczność zakręcania kranów. Nauczyciel pyta dzieci, czy mają pomy-
sły na oszczędzanie wody. Dzieci odpowiadają, a w podsumowaniu nauczyciel mówi, że każda kropla wody 
jest cenna i trzeba wodę oszczędzać, ponieważ jej oczyszczanie wymaga zużycia ogromnej ilości energii.  

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 - zaczną poruszać się w jednym kierunku. Nauczyciel 
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 nauczyciel komentuje: Tak,  
w ten sposób stworzyliśmy sieć energetyczną. Dzięki podobnym sieciom prąd z elektrowni płynie kablami 
do gniazdek w naszych domach. 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! A podczas powrotu do domu spróbujcie 
poszukać słupów elektrycznych. O pomoc poproście rodziców. Możecie je też wspólnie policzyć.

DO CZEGO POTRZEBUJEMY PRĄDU? (DYSKUSJA MODEROWANA - POTRZEBNA KARTA 
PRACY DLA DZIECI NR 9)

Nauczyciel pyta, do czego potrzebujemy prądu? Dzieci odpowiadają, nauczyciel podsumowuje: prąd  
w gniazdku sprawia, że możemy zaświecić lampę, włączyć telewizor, dzięki niemu w lodówce może być 
chłodno, a żelazko staje się gorące. Możemy także pracować na komputerze, słuchać radia, suszyć włosy 
i prać ubrania. Następnie nauczyciel wręcza kartę pracy nr 9, na której narysowany jest dom z różnymi 
pomieszczeniami, a w nich różne sprzęty. Zadaniem dzieci jest zaznaczenie tych, które potrzebują pracy 
prądu. Na zakończenie nauczyciel zwraca uwagę na dużą ilość urządzeń, które korzystają z prądu oraz 
konieczność oszczędzania energii.

ZAKOŃCZENIE
Nauczyciel 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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PAPIER METAL
PLASTIK

SZKŁO
KOLOROWE 

SZKŁO
BEZBARWNE

ODPADY 
BIODEGRADO-

WALNE

ODPADY 
MIESZANE

WYWIAD Z WODĄ

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 5 

- Dzień dobry! Kim jesteś?

- Jestem kropelką wody.

- Z tego co wiem jesteś bardzo potrzebna.

- O tak! Powiem nieskromnie, że wręcz 
niezbędna.

- Do czego? 

- Do życia! Beze mnie nie byłoby ludzi,  
zwierząt ani roślin.

- To prawda. A skąd do nas przychodzisz?

- Z rzeki.

- Z rzeki? To pewnie jesteś brudna.

- No wiesz?! Jestem czysta. Zanim  
trafię do Was jestem myta.

- Jak to? Woda myta?

- Tak, ale nie w wodzie. Najpierw ogromna 
pompa pompuje mnie z rzeki do oczyszczalni. 
Tam jestem przepuszczana przez 
różnego rodzaju filtry, bo na nich zostają 
zanieczyszczenia. I czysta trafiam do Was.

- A jak to się dzieje, że jesteś w kranie?

- Płynę do Was rurami, które połączone są 
z kranem w każdym domu, przedszkolu czy 
szkole. Proste?

- Hmm, przekonamy się zaraz. Tymczasem, 
dziękuję, że zechciałaś do nas wpaść  
i opowiedzieć troszkę o sobie.

- Ja też dziękuję! Pamiętajcie każda kropla jest 
ważna - zakręcajcie krany!!!

Scenariusz nr 4
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PAPIER METAL
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Scenariusz nr 5
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 6 
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Przebieg zajęć:

WPROWADZENIE
Nauczyciel wita dzieci i informuje je, że Kubuś przekazał mu kolejną wskazówkę, jak stać się „Kubusiowym 
Przyjacielem Natury”. Następnie pokazuje kilka rodzajów śmieci (butelki po wodzie, papiery, szklany słoik 
itp.) i pyta, czy domyślają się, co to za wskazówka. Dzieci odpowiadają, a w podsumowaniu nauczyciel 
przekazuje dzieciom wskazówkę: Segreguj śmieci.

SKĄD SIĘ BIORĄ ŚMIECI? (DYSKUSJA MODEROWANA - POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA NR 6  

- RYSUNKI KOSZY)

Na wstępnie nauczyciel zadaje pytanie: Skąd się biorą śmieci? Kto wytwarza śmieci? Dzieci odpowiadają, 
nauczyciel wychwytuje odpowiedzi typu; „każdy z nas”, ”wszyscy” ect. Każdego dnia, wszyscy wyrzucamy 
niepotrzebne rzeczy. W ciągu całego roku, każdy z nas wytwarza ok. 300 kg śmieci – to tyle ile waży ok. 
10 telewizorów! To ogromna góra śmieci! Śmieci zalegają w środowisku, zanieczyszczają morza i oceany, 
lasy, glebę, szkodzą roślinom, zwierzętom oraz zdrowiu każdego z nas!

Następnie nauczyciel zadaje kolejne pytanie: Co można zrobić, żeby śmieci było mniej? Kto może to zrobić? 
Nauczyciel słucha odpowiedzi dzieci, a następnie podsumowuje: Każdy z nas może sprawić, żeby góra 
śmieci była mniejsza, żeby świat był czystszy! Z foliowych siatek, plastikowych butelek, szklanych słoików, 
puszek, kubków, kartek i gazet można zrobić coś nowego. To recykling! Żeby to było możliwe, śmieci muszą 
najpierw trafić do specjalnych koszy! Nauczyciel pokazuje dzieciom pomoc dydaktyczną nr 6 - rysunki 
koszy na śmieci i kontynuuje. Papierowe śmieci wrzucamy do kosza w kolorze niebieskim, metalowe i pla-
stikowe do kosza żółtego, szkło do kosza zielonego (szkło przezroczyste do pojemnika białego, jeśli taki 
jest). Odpady biodegradowalne np. resztki jedzenia wyrzucamy do kontenera w kolorze brązowym. Do 
czarnego kosza wyrzucamy te odpady, których nie da się poddać recyclingowi i nie możemy ich wyrzucić 
do żadnego innego pojemnika np. opakowania po aerozolach. Kolejna wskazówka Kubusia brzmi: Segre-
guj śmieci. Każdy przyjaciel natury powinien wiedzieć, jak to robić, dlatego mam dla Was zadanie, które 
pomoże Wam to zapamiętać.

1
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Scenariusz nr 5
DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO

CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:
• czym są śmieci i kto je produkuje

• jak sprawić, żeby śmieci było mniej

• w jaki sposób można powtórnie wykorzystać 
śmieci i co możemy z nich zrobić      

• jak segregować śmieci (zastosowana metoda 
dydaktyczna: programowanie) 

POTRZEBNE MATERIAŁY:
• karta pracy dla dzieci nr 10 - do skopiowania  

dla każdego dziecka

• karta pracy dla dzieci nr 11 - do skopiowania  
dla każdego dziecka

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 6:  
Kosze na śmieci

• kartonowe pudełko, kredki, farby, pędzle, nożyczki, 
papier kolorowy, klej do papieru, 1 plastikowa butelka 
oraz 1 rolka po papierze toaletowym - przyniesione 
przez małych uczestników, stempel Kubusia

• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury” 
– dzieci przynoszą z domu
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WIEM, JAK SORTOWAĆ ŚMIECI! (ZADANIE PLASTYCZNE - POTRZEBNA KARTA PRACY 
DLA DZIECI NR 10)

Następnie nauczyciel proponuje, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Rozdaje kartę pracy nr 10, 
na której narysowane są 4 kosze i różnego rodzaju śmieci. Zadaniem dzieci jest pokolorowanie koszy na 
odpowiednie kolory. Następnie dzieci wycinają i przyklejają rysunki śmieci na odpowiednie kosze.

PRZED WYRZUCENIEM ZGNIATAM BUTELKI! (ZABAWA RUCHOWA)

Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły na dywanie. Nauczyciel kładzie na środku kartonowe pudełko  
i informuje, że jeżeli każdy z małych uczestników wrzuci plastikową butelkę do odpowiedniego kosza, 
będzie można z nich wyprodukować bluzę z polaru. Nauczyciel prosi, aby każde z dzieci wrzuciło 
plastikową butelkę do kartonowego pudełka. Mali uczestnicy podchodzą po kolei i wrzucają do 
pudełka plastikowe butelki. Ponieważ butelki się nie mieszczą, nauczyciel zadaje pytanie, co trzeba 
zrobić, żeby się zmieściły. W razie potrzeby podpowiada dzieciom, że butelki zmieszczą się, jeżeli 
będą zgniecione. Dzieci zgniatają butelki nogami i ponownie wrzucają do pudełka – teraz zmieściło 
się ich o wiele więcej! Jeżeli będziemy zgniatać plastikowe butelki przed wyrzuceniem, w koszu 
zmieści się ich więcej! To samo możecie robić z aluminiowymi puszkami czy kartonami. Tak postępuje 
„Kubusiowy Przyjaciel Natury”! 

PROGRAM SORTOWANIA ŚMIECI (PRACA PLASTYCZNA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWA-
NIA - POTRZEBNA KARTA PRACY NR 11)

Nauczyciel rozdaje karty pracy nr 11, na których narysowany jest komputer z elementami kodu blokowe-
go, który opisuje, co powinno się zrobić w przypadku posiadania określonego rodzaju śmiecia. Nauczyciel 
objaśnia instrukcję i przeprowadza dzieci przez kolejne elementy „kodu”, wspólnie analizują przykład. 
Co powinniśmy zrobić z puszką? Kiedy chcemy się jej pozbyć, powinniśmy wrzucić ją do żółtego kosza. 
Nauczyciel prosi, aby dzieci pokolorowały pierwszy kosz. Następnie dzieci wypełniają kolejne przykłady.

ZRÓBMY ZE ŚMIECI COŚ NOWEGO! (ZABAWA PLASTYCZNA)

Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików, na których znajdują się przyniesione przez nie rolki po papierze 
toaletowym, farby, papier kolorowy, nożyczki oraz klej do papieru. Prosi dzieci, aby zamieniły papierowe 
rolki w kwiaty. Nauczyciel może wykonać kwiat na wzór. W trakcie pracy nauczyciel mówi o tym, że niektóre 
niepotrzebne już rzeczy można zamienić w coś innego, pożytecznego. Po skończonej pracy dzieci ustawiają 
wykonane przez siebie kwiaty obok siebie. Nauczyciel podsumowuje, że dzięki pracy dzieci, niepotrzebne 
rolki stworzyły piękny papierowy ogród.

ZAKOŃCZENIE
Nauczyciel 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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DBAM O NATURĘ
Scenariusz nr 6 

CELE ZAJĘĆ – dzieci dowiedzą się:
• jaki wpływ na naturę ma człowiek                    

• jakie są tego skutki                        

• co można z tym zrobić            

• co to znaczy być eko

POTRZEBNE MATERIAŁY:
• karta pracy dla dzieci nr 12 – do skopiowania 

dla każdego dziecka

• karta pracy dla dzieci nr 13 – do skopiowania  
dla każdego dziecka

• pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 7:  
Wierszyk dla natury

• kredki, taśma lub kawałek sznurka do wyznaczenia  
linii na podłodze, stempel Kubusia

• Karta Sprawności „Kubusiowego Przyjaciela Natury”  
– dzieci przynoszą z domu

Przebieg zajęć:

WPROWADZENIE  (DYSKUSJA MODEROWANA)

Na wstępie nauczyciel przypomina dzieciom, że człowiek jest częścią natury. Następnie mówi o tym, że 
skoro jest częścią natury, to także na nią wpływa. Zadaje dzieciom pytanie jak ich zdaniem człowiek wpływa 
na naturę. Dzieci podają różne pomysły, nauczyciel je komentuje i zachęca dzieci do dalszych wypowiedzi.

WPŁYWAMY NA NATURĘ (POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 12)

Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły przy stolikach. Rozdaje kartę pracy nr 12, na której narysowany jest kra-
jobraz w dwóch wersjach. W pierwszej: lasy, łąki, góry, zwierzęta, a w drugiej jest on wzbogacony o wytwory 
człowieka, tj. domy, drogi, samoloty, samochody, kominy i fabryki. Zadaniem dzieci jest znalezienie różnic 
oraz pokolorowanie obrysu człowieka. Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie, mówiąc, że wpływ człowieka na 
naturę jest ogromny. Na zakończenie pyta dzieci czy ich zdaniem ten wpływ jest dobry czy zły.

A CO NATURA NA TO? (AKTYWNE SŁUCHANIE)

Nauczyciel zaprasza dzieci do wysłuchania tego, co sama natura sądzi na ten temat. Prosi także, aby dzieci 
zamknęły oczy i wyobrażały sobie to, co natura do nich mówi. Nauczyciel czyta tekst umieszczony poniżej.

Halo! Tu Natura, słyszycie mnie? To dobrze. Nadaję do Was tę krótką wiadomość, ponieważ nie jest ze 
mną dobrze. Nie czuje się najlepiej. Zanieczyszczone powietrze przez dymy z kominów fabryk, domów 
oraz samochodów nie wpływają na moją kondycję dobrze. Ciągle chce mi się kaszleć i boli mnie głowa. 
Woda w rzekach jest brudna, aby mieć co pić, trzeba ją oczyszczać. Zanieczyszczone jeziora, morza  
i oceany nie są bezpiecznym domem dla zwierząt. 

A Ziemia pełna jest śmieci, które rozkładają się setki tysięcy lat i wkrótce mogą przesłonić tak piękne 
widoki jak lasy, pagórki i łąki.

Ale jeszcze nie wszystko stracone, dlatego proszę Was o pomoc!

Po wysłuchaniu tekstu nauczyciel prosi dzieci o podzielenie się z resztą grupy swoimi wyobrażeniami. 
Następnie pyta dzieci, dlaczego natura źle się czuje oraz dlaczego, nadała do nich tę wiadomość. Dzieci 
odpowiadają, dzielą się swoimi pomysłami, a nauczyciel podsumowuje, mówiąc, że każdy nas może mieć 
także dobry wpływ na naturę wystarczy tylko chcieć.
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MOŻEMY POMÓC NATURZE I BYĆ EKO!(ZABAWA RUCHOWA - POTRZEBNA  
ZAZNACZONA LINIA NA PODŁODZE)

Nauczyciel zaznacza na podłodze linię - może to być kawałek sznurka lub taśmy samoprzylepnej i zaprasza 
dzieci na środek. Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby stanęły po jednej stronie linii i pokazały jak się czuje 
natura. W kolejnym kroku nauczyciel pyta dzieci, czy chcą pomóc naturze? Dzieci odpowiadają, jeśli jednak 
odpowiedzą za cicho, nauczyciel może poprosić, aby odpowiedziały tak głośno, aby natura ich usłyszała. 
Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby przeskoczyły po kolei lub wszystkie na raz, na drugą stronę linii.  Gdy 
wszystkie dzieci znajdują się już po drugiej stronie, nauczyciel zwraca dzieciom uwagę na symbolikę tego 
skoku. Mówi, że skacząc dokonały właśnie wielkiego kroku i podjęły ważną decyzję, aby pomóc naturze  
i być eko. Na zakończenie nauczyciel prosi dzieci, aby pokazały jak natura się cieszy z ich decyzji.

CO TO ZNACZY BYĆ EKO? (POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 13)

Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików i mówi, że być eko, to wiedzieć, że własne zachowanie wpływa 
na naturę i dbać o to, aby ten wpływ był pozytywny. Można to zrobić, stosując kilka zasad w codziennym 
życiu. Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą jakie to zasady. Dzieci wymieniają swoje pomysły, a nauczyciel 
podsumowuje ćwiczenie. Może to zrobić wg poniższego spisu.

1. Myj zęby przy zakręconej wodzie. 
2. Bierz krótkie prysznice, a nie kąpiele w wannie. 
3. Na zakupy zabieraj wielorazową torbą materiałową. 
4. Gaś światło, gdy wychodzisz z pomieszczenia. 
5. Wyłączaj sprzęt elektroniczny z kontaktu, gdy go nie używasz. 
6. Wybierz spacer lub rower zamiast samochodu. 
7. Używaj kartek papieru dwustronnie. 
8. Segreguj śmieci.

Następnie nauczyciel wręcza dzieciom kartę pracy nr 13. Zadaniem dzieci jest zaznaczenie i pokolorowanie 
prawidłowych zasad bycia eko.

JESTEM EKO (PRACA PLASTYCZNA - POTRZEBNA NADAL KARTA PRACY DLA DZIECI NR 13)

Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby odwróciły karty pracy nr 13 na drugą stronę oraz wybrały sobie 
jedną zasadę i narysowały ją na odwrocie. Po skończonej pracy nauczyciel prosi każde z dzieci, by opowie-
działo o wybranej i zilustrowanej przez siebie zasadzie oraz podzieliło się z resztą grupy powodem swojego 
wyboru. Nauczyciel wyłącza się także w ćwiczenie - wybiera, ilustruje i opowiada o swojej zasadzie.

WIERSZYK DLA NATURY (ZABAWA RUCHOWA - POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA  
DLA NAUCZYCIELA NR 7)

Nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci na środek sali z własnoręcznie wykonanymi ilustracjami do wspólnego 
wiersza dla natury. Nauczyciel czyta wiersz, korzystając z pomocy dydaktycznej nr 7. Dzieci maszerują 
wokół sali. Gdy nauczyciel przeczyta wers, który odpowiada ich rysunkowi, dzieci podnoszą rysunki do góry.

ZAKOŃCZENIE
Po skończonej zabawie nauczyciel 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. Dodatkowo wręcza 
dzieciom karty pracy nr 13 i prosi, aby dzieci pokazały je w domu i porozmawiały o nich z rodzicami.
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Chcę bardzo pomóc naturze,

Choć wcale nie jestem duży/a.

Mam silne postanowienie

I szybko je w czyn zmienię!

Przy zakręconej wodzie będę zęby myć.

Będę brać krótkie prysznice, a nie w wannie tkwić.

Do sklepu nie pójdę bez torby materiałowej.

I światło będę gasić wychodząc z pokoju.

Dla oszczędności energii prądowej.

Wyłączać będę sprzęt z kontaktu, gdy go nie używam.

I zamiast podróżować samochodem, spaceru zażywać.

Rysować będę na kartkach też na drugiej stronie.

A gdy śmiecia mam wyrzucić, to sie zastanowię.

I do kosza wrzucę go odpowiedniego.

Bo tu o naturę chodzi, koleżanko, kolego.

Scenariusz nr 6
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 7

WIERSZYK DLA NATURY
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Notatki:
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