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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. 
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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

ZA ADKI

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 2 

1. Malutka  są ic  tysiące  mieszkają  w wielkim kopcu  
w lesie lub na łące.  
(MR WKA)

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

. Stuka w drzewa stuku  puku. Czy ju  wiesz kto to maluc u? 
(DZIĘCIOŁ)

. Jest dłu a  cienka  r owa   pod ziemią się c owa. 
(D D OWNICA)

. Ma rudą kitkę  po drzewac  asa. Mo na ją spotka   
w parkac  i lasac .  
(WIEWI RKA)

. Ka de o ranka radośnie wierkają  nie złapiesz  
ic  bo uciekają.  
(PTASZKI)

. Wieczorem pięknie ra i dwie skoczne n ki ma.  
(KONIK POLNY)

. Cię ko na co dzie  pracują i z nektaru  mi d produkują. 
(PSZCZOŁY)

. Czerwona z kropkami lata nad łąkami. 
(BIEDRONKA)
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Scenariusz nr 1
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

Popatrz na obrazek. Czy tu mógłby żyć człowiek? Z czym kojarzą Ci się narysowane 
kształty?  A teraz spróbuj przekształcić je tak, aby przedstawiały krajobraz pełen 
natury.  Dorysuj drzewa, krzewy, zwierzęta i co tylko przyjdzie Ci do głowy. Koniecznie 
też narysuj siebie, bo bez natury my ludzie nie moglibyśmy żyć.

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET  TE NAJMNIEJSZE



Scenariusz nr 1
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 2 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA
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W lesie dużo się dzieje. Jego mieszkańcy zawsze mają pełne ręce (a raczej łapki) 
roboty. Ale czekajcie, gdzie oni się podziali? Narysujcie ich koniecznie.

DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA - NAWET  TE NAJMNIEJSZE



ORGANIZATOR 
PROGRAMU PARTNER
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