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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. 

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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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. 

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

Scenariusz nr 5
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 5 POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 6 

- 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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Scenariusz nr 4
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 7  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

DBAM O ZASOBY NATURALNE: POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ 
ZADANIE: Aby dbać o czyste powietrze należy ograniczyć  m.in. jazdę samochodem, 
segregować śmieci i sadzić dużo drzew. Skreśl te ilustracje, które szkodzą.
Następnie otocz pętlą te, które pomagają  dbać o czyste powietrze.



Scenariusz nr 4
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 8  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

DBAM O ZASOBY NATURALNE: POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ 
ZADANIE: Pomóż kropli wody trafić do kranu. Jeśli dobrze trafisz dorysuj 
krople przy kranie.



ZNAJDŹ: 2 lampki biurkowe, 7 lamp sufitowych, 2 lampy stojące, 2 komputery, 1 klimatyzator, 1 telewizor, 1 wieża grająca, 1 radio, 1 pralka, 1 żelazko,  
1 samochód, 1 wiertarka, 1 kuchenka, 1 piekarnik, 1 mikrofalówka, 1 okap.

Scenariusz nr 4
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 9  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

DBAM O ZASOBY NATURALNE: POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ 
ZADANIE: Znajdź i zaznacz wszystkie urządzenia korzystające z prądu. 



ORGANIZATOR 
PROGRAMU PARTNER DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI
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