


Szanowni Państwo!

Natura jest wszędzie wokół nas. Otacza nas i zachwyca. Koi zmysły krajobrazami, kolorami, dźwiękami i zapachami, a 

przebywanie na jej łonie pozwala nabrać sił, odetchnąć i oczyścić umysł. Jesteśmy jej częścią i jednocześnie mamy na 

nią największy wpływ. 

Niestety rozwój cywilizacji i wynikające z tego zanieczyszczenia środowiska negatywnie wpływają na kondycję 

natury. Dlatego już dziś musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby ten negatywny wpływ ograniczyć. Do naszych 

codziennych nawyków coraz częściej wchodzą działania związane z ruchem zero waste, upcyclingiem i recyclingiem. 

Staramy się mniej wyrzucać a więcej używać ponownie, naprawiać czy oddawać niepotrzebne rzeczy do specjalnych 

punktów. Segregacja odpadów, odpowiedzialne podejście do zakupów, oszczędzanie wody, energii, czy dbałość o 

czystość powietrza - to podstawowe działania, które powinny towarzyszyć nam każdego dnia.  

Takiego podejścia i codziennych nawyków powinniśmy uczyć dzieci od najmłodszych lat, przekazując im potrzebną 

wiedzę oraz będąc dla nich dobry przykładem. Wierzymy, że takie działania uwrażliwią młode pokolenie na kondycję 

natury i stan otaczającego je świata. Sprawią, że młodzi ludzie poczują, że mają pozytywny wpływ na przyszłość naszej 

planety.

Tę wrażliwość, troskę i poczucie sprawstwa chcemy budować w dzieciach we współpracy z Państwem. Dlatego już 

od 14 lat przygotowujemy materiały edukacyjne kolejnych edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” dziś 

największego w Polsce programu edukacyjnego do nauki podstawowych zasad ochrony środowiska, recyklingu, 

szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe odżywianie oraz aktywne spędzanie czasu i życia w 

zgodzie z naturą. 

Do tegorocznej edycji wprowadziliśmy pojęcie ekoempatii, czyli uwrażliwiania dzieci na obcowanie z naturą i jej 

kondycję. Każdy scenariusz przeprowadza dzieci przez inną krainę, po której przewodnikami są Kubuś i zwierzęta 

chronione, z którymi dzieci wspólnie szukają rozwiązań ekologicznych problemów, jakie spotykamy na co dzień 

w naszym sąsiedztwie.

Opracowane materiały zawierają 7 scenariuszy wraz z pomocami dydaktycznymi i kartami pracy dla dzieci oraz 

informacjami dla Nauczyciela. Przystosowaliśmy je także do potrzeb nauki zdalnej i aby jeszcze bardziej ją wzbogacić 

przygotowaliśmy audiobooki, piosenki, filmy animowane, bajki i gry, które w atrakcyjny sposób urozmaicają zajęcia.

Po każdych zajęciach dzieci otrzymują odznakę symbolizującą sprawność związaną z rozwiązanym problemem danej 

krainy oraz wyzwanie do zrealizowania w domu wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem.   

Wszystkie materiały zostały opracowane przez zespół ekspertów i są częścią edukacyjnego programu „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury” organizowanego przez markę Kubuś. Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na 

stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl. Życzymy miłej i przyjemnej nauki oraz dziękujemy za dołączenie do 

programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
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Zostań „Kubusiowym Przyjacielem Natury”!

Zasady Programu dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych (kl. 1-3):

1. W programie mogą wziąć udział przedszkola i szkoły podstawowe z całej Polski. Program trwa od września 2021 

roku do czerwca 2022 roku.

2. Placówka zgłoszona do programu otrzymuje od Organizatorów bezpłatne materiały edukacyjne programu 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz certyfikat do pobrania po wypełnieniu internetowej ankiety podsumowującej, 

która aktywna będzie na stronie internetowej programu od stycznia 2022 r.

3. Zestaw materiałów obejmuje: 

7 scenariuszy wraz z pomocami dydaktycznymi i kartami pracy,

audiobooki, 

bajki i filmy animowane,

piosenki,

gry,

certyfikat dla placówki i dyplom dla dzieci. 

Materiały są dostępne do pobrania i wydruku ze strony internetowej www.przyjacielenatury.pl. Wszystkie materiały 

edukacyjne zostały przygotowane przez zespół ekspertów.

Nauczyciele realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej, ekologicznej oraz 

aktywnego spędzania czasu i ruchu na podstawie scenariuszy zajęć i otrzymanych materiałów edukacyjnych.

Realizacja 3 zamieszczonych w materiałach scenariuszy jest obowiązkowa. Program należy zrealizować do 

końca czerwca 2022 roku.

Po przeprowadzeniu zajęć placówka nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

który będzie można pobrać po wypełnieniu internetowej ankiety na temat programu. Ankieta będzie dostępna na 

stronie internetowej programu od stycznia 2022 r.

      

Wszystkie informacje o programie oraz szczegółowy regulamin znajdują się na stronie www.przyjacielenatury.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 870 84 64. 
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Cel główny: Rozumiesz dlaczego należy dbać o rośliny i zwierzęta

Kryteria sukcesu: (NaCoBeZU):

Opiszesz własnymi słowami co to jest las.

Wymienisz zasady zachowania w lesie, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom.

Wymienisz zasady dbania o zwierzęta i rośliny.

Potrzebne materiały:

pomoc dydaktyczna nr 1: list od Kubusia (wydrukowany lub w formie cyfrowej)

pomoc dydaktyczna nr 2: zasady zachowania w lesie w formie piktogramów

karta pracy dla dzieci nr 1: mapa lasu

Wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury”

kredki, zielony papier kolorowy

komputer, TV lub rzutnik do odtwarzania filmów

bajka „W lesie” https://kubus.pl/bajka/w-lesie

bajka „Rośliny” https://kubus.pl/bajka/rosliny

Materiały dodatkowe do wykorzystania w domu lub na zajęciach:

piosenka „Przyrodzie pomagamy!”: https://kubus.pl/bajka/przyrodzie-pomagamy

film „Dbaj o rośliny i zwierzęta. Dla Ziemi trzeba żyć lepiej” dołączony do materiałów 

edukacyjnych

audiobook pt. „Małe jest piękne” dołączony do materiałów edukacyjnych

Przed lekcją:
Nauczyciel prosi uczniów o wysłuchanie w domu w dzień poprzedzający zajęcia bajki „Kapci kilka 

pewnego wilka” dostępnej nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/storytel/kapci-kilka-

pewnego-wilka

Lekcja 1
STR. 4

Las to dom dla zwierząt. 
Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze.
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FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

1. Wstęp: potrzebna pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1: list 
KUBUSIA

Nauczyciel wita się z dziećmi i wprowadza w program „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Napisał do nas Kubuś. Znacie Kubusia?

Nauczyciel pokazuje dzieciom pomoc dydaktyczną nr 1 - list Kubusia.

Chcecie posłuchać co do nas napisał?

Nauczyciel czyta list.

Lekcja 1
STR. 5

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla i czyta list w prezentacji on-line.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

2. Co się dzieje w lesie? - potrzebna karta pracy dla dzieci - mapa lasu

Nauczyciel pyta dzieci czy są gotowe pomóc Kubusiowi i Łapinkowi. Po uzyskaniu twierdzącej 

odpowiedzi nauczyciel zadaje dzieciom następujące pytania:

Z kim rozmawiał Kubuś?
Jak czuł się wilk Łapinek?
Dlaczego Łapinek był smutny?

Co złego dzieje się w lesie?

Dzieci udzielają odpowiedzi, a nauczyciel komentuje i naprowadza je tak, aby pojawiły następujące 

odpowiedzi: hałas, śmieci w lesie, niszczenie roślin. 

Następnie Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę pracy w postaci mapy lasu i prosi dzieci, aby przy 

numerze 1 narysowały emocje Łapinka. 

Nauczyciel pyta dzieci czy chcą pomóc Kubusiowi i jego przyjacielowi wilkowi. Jeśli tak, musimy 

dowiedzieć się więcej na temat samego lasu.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wysyła przed lekcją kartę pracy nr 1 do wydrukowania w domu. Wyświetla ją
także na monitorze komputera, objaśnia zadanie oraz pokazuje miejsce, w którym 
dzieci mają narysować emocje Łapinka. Dzieci pokazują do kamery efekty swojej pracy 
a Nauczyciel omawia je z nimi na wizji.

Lekcja 1
STR. 6
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FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA 
PROBLEMU

3. Co to jest las? - potrzebna karta pracy dla dzieci - mapa lasu

Nauczyciel pyta dzieci: Czy byliście kiedyś w lesie? Jak wygląda? Co rośnie w lesie? Jakie zwierzęta 

mieszkają w lesie? Dzieci odpowiadają a Nauczyciel uzupełnia, komentuje. Następnie prosi, aby 

dzieci przyjrzały się karcie pracy nr 1 (mapa lasu) i znalazły poukrywane na niej zwierzęta oraz 

spróbowały je nazwać.

Nauczyciel pyta dzieci czym jest las? Słucha odpowiedzi a następnie czyta wierszyk. W trakcie 

czytania wierszyka dzieci mogą kolorować mapę (zadanie nr 2 na mapie lasu).

Jak wieść stara niesie

pełno roślin rośnie w lesie

drzewa, krzewy i krzewinki

a na nich jagody, malinki

mchy i trawy, to jest zieleń,

która w lecie daje cień.

Las jest domem dla zwierzaków,

pełno jest tam lisów, ptaków,

wilków, saren i jeleni

co mieszkają wśród zieleni.

Małych stworzeń jest bez liku

mrówek, żuków, pasikoników,

i motyli i chrabąszczy

co się kryją w lasie gąszczu.

W norach, dziuplach domki mają

W kopcach, liściach się chowają.

Wszystkie ważne są tak samo

I tak samo mają prawo

żyć też w ciszy i spokoju,

jak wy w domu, w swym pokoju.

Po odczytaniu wiersza nauczyciel podsumowuje, mówiąc, że las to zbiór roślin: drzew,

krzewów, krzewinek, mchów, traw, które stanowią schronienie dla zwierząt, są ich domem.

Tak, las to dom dla zwierząt, dostarcza im schronienia, pożywienia, sprawia, że czują się tam

bezpiecznie.

Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby połączyły liniami znalezione zwierzaki z ich domkami

(Zadanie nr 3 na karcie na mapie lasu).

Lekcja 1
STR. 7

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję oraz czyta wiersz na wizji. Prosi dzieci o to aby wy-
mieniły i pokazały do kamery znalezione zwierzątka na karcie pracy nr 1 oraz połączyły 
je liniami z domkami, w których mieszkają.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Wiedza dla nauczyciela

Las to kompleks, zbiór różnych roślin ułożonych w warstwy. Przeważają w nim drzewa, które 

rosną w zwarciu i to one wpływają na warunki życia innych roślin i zwierząt. Przede wszystkim 

decydują o stopniu zacienienia dna lasu, wpływają na wilgotność i panującą temperaturę. Las to 

dom i schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Zapewnia im bezpieczeństwo i pożywienie.

W lesie można wyróżnić 4 warstwy, piętra roślinności:

Korony drzew, które są doskonałym miejscem dla ptaków. Ptaki zakładają tam gniazda 

lub mieszkają w dziuplach. Drzewa to także świetny teren do zdobywania przez ptaki 

pożywienia - owady, owoce czy nasiona. Na drzewach można także spotkać inne zwierzęta, 

np. popielicę, która mieszka w dziuplach czy wiewiórkę, która buduje gniazda.

Podszyt. To młode drzewa czy krzewy. Na ich korze żyje wiele rodzajów pajęczaków oraz 

owady. Wśród drzew i krzewów żyje też żaba zwana rzekotką drzewną.

Runo leśne czyli drobne rośliny i krzewinki takie jak jagody czy brusznice. W runie leśnym 

mieszką jeże, który buduje swój dom wśród suchych liści i traw. Żywią się dżdżownicami i 

jaszczurkami. W tej warstwie żyje także lis i borsuk, który buduje rozległe nory. Lisy często 

zajmują opuszczone nory przez borsuki lub wprowadzają się do zamieszkałej nory przez 

borsuki i są ich lokatorami.

Gleba pokryta ściółką to tak zwane dno lasu. Tu żyją bakterie i grzyby. Mieszkańcem gleby jest 

kret, który kopie płytkie korytarze w poszukiwaniu dżdżownic. Mieszka w rozbudowanych 

norach, w których gromadzi zapasy na zimę. Jednymi z najbardziej znanych mieszkańców 

dna lasu są mrówki. Budują ogromne kopce z siecią podziemnych korytarzy lub labirynty 

wydrążone w pniach drzew.

Las jest przykładem ekosystemu, w którym wszystkie organizmy wchodzące w jego skład są od 

siebie w jakiś sposób zależne i ubytek lub nadmiar każdego ma wpływ na zakłócenie równowagi 

w ekosystemie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

4. Co zagraża lasom?

Nauczyciel prosi dzieci, aby przypomniały sobie z listu Kubusia co złego działo się w lesie wilka 

Łapinka. Dzieci odpowiadają.

Pożądane odpowiedzi:

hałas
niszczenie roślin
śmieci

pożar

Następnie dzieci odszukują na mapie ikony przedstawiające poszczególne zagrożenia (zadanie 

nr 4 na mapie lasu) i przekreślają je. Mogą je także zaklejać zielonym papierem kolorowym.

Następnie nauczyciel pyta dzieci: Kto stoi za tymi wszystkimi szkodami?

Dzieci odpowiadają, a nauczyciel podsumowuje, mówiąc: Tak, powodem negatywnych

zmian w lesie są działania człowieka.

5. A Ty jakbyś się czuł? - ekoempatyczny eksperyment myślowy

Nauczyciel prosi dzieci, aby zamknęły oczy i mówi:

Wyobraźcie sobie, że ktoś lub coś strasznie hałasuje w pobliżu Waszego domu. Jak się czujecie?

Wyobraźcie sobie, że ktoś niszczy Wasz dom? Jak się czujecie?

Wyobraźcie sobie, że ktoś w Waszym pokoju wyrzuca śmieci? Jak się czujecie?

Dzieci odpowiadają.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza rozmowę o zagrożeniach na wizji a następnie prosi o odszuka-
nie i pokazanie na karcie pracy nr 1 ikon symbolizujących wymienione zagrożenia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Nauczyciel komentuje:

No właśnie, każde zakłócenie spokoju zwierząt budzi ich strach i niepokój, powoduje, że nie czują się 

dobrze, jak sami zauważyliście. Dlatego wchodząc do lasu, ale też w każde inne miejsce, w którym 

mieszkają zwierzęta powinniśmy wykazać się empatią. Czyli wyobrazić sobie jak mogą czuć się 

mieszkańcy lasu.

Jak sami zauważyliście to ludzie wywołują negatywne zmiany w lesie. Ale mam dla Was dobrą 

wiadomość. Ludzie mogą to zmienić! Jak? Zastanówmy się wspólnie.

Wiedza dla nauczyciela

Empatia to zdolność do zauważania i współodczuwania stanów emocjonalnych innych. To

umiejętność postawienia się w ich sytuacji i spojrzenia na rzeczywistość z ich perspektywy.

Empatia jest podstawą dobrych relacji i bodźcem do udzielania pomocy. Osoby empatyczne

chętniej pomagają i działają na rzecz dobra.

Empatia nie dotyczy tylko ludzi, lecz także zwierząt czy roślin. Tak zwana ekoempatia to

wrażliwość na naturę, szacunek do roślin i zwierząt.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza ćwiczenie na wizji.

6. Co zrobić, żeby pomóc wilkowi i jego lasowi? - burza mózgów

Nauczyciel prosi dzieci, aby zastanowiły się jakie rady chcą przekazać swoim kolegom, gdy Ci 

wybierają się do lasu.

Dzieci odpowiadają a nauczyciel zapisuje pomysły na osobnej kartce. Następnie wspólnie z 

dziećmi formułuje podstawowe zasady zachowania w lesie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Nauczyciel ma przygotowane kartki ze zwizualizowanymi zasadami:

Należy zachować ciszę
Śmieci należy zabierać ze sobą lub wrzucać do kosza.
Nie wolno palić ognisk.
Nie wolno niszczyć roślin.
Nie wolno łapać i męczyć zwierząt. 

Jeśli dzieci sformułują jakąś zasadę, nauczyciel pokazuje kartę z ikonką, która ją przedstawia 

a następnie przyczepia na tablicę lub w innym widocznym dla dzieci miejscu. Jeśli pomysły się 

wyczerpią lub jakaś zasada nie zostanie wypowiedziana nauczyciel może pokazać kartę z ikoną i 

poprosić o wymyślenie do niej zasady.

Po każdej zasadzie nauczyciel prosi dzieci o wyjaśnienie DLACZEGO należy ją stosować. W razie 

trudności - naprowadza dzieci.

Kiedy pomysły dzieci się wyczerpią, nauczyciel proponuje, żeby razem wysłuchać, co na temat 

dobrego zachowania w lesie może poradzić jeszcze Kubuś i włącza kubusiową bajkę „W lesie” 

(film jest dostepny nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/w-lesie).

Po wspólnym obejrzeniu bajki, nauczyciel pyta dzieci czy Kubuś podał jeszcze jakąś zasadę, której 

oni sami nie wymienili i jeśli dzieci taką znajdą, to nauczyciel szybko rysuje ją na kartce i przykleja 

w widocznym miejscu.

Następnie dzieci wybierają 3 zasady, które są im bliskie i rysują w pustych polach przy punkcie nr 

5 na mapie lasu.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel pokazuje do kamery kartki z wymienionymi przez dzieci zasadami prawidło-
wego zachowania się w lesie. Następnie na ekranie uruchamia film. Na zakończenie ćwi-
czenia dzieci pokazują narysowane zasady do kamery.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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7. Czy o rośliny i zwierzęta powinniśmy dbać tylko w lesie?

Następnie nauczyciel zadaje pytanie czy o rośliny o zwierzęta powinniśmy dbać tylko w lesie? Nie, 

oczywiście, że nie. O tym jak powinniśmy dbać o rośliny podpowie nam Kubuś. 

Nauczyciel włącza bajkę o roślinach https://kubus.pl/bajka/rosliny

Po obejrzeniu filmu, nauczyciel pyta dzieci o rady, które Kubuś udzielił Szopowi. Dzieci wymieniają 

rady, a nauczyciel komentuje, naprowadza uzupełnia. 

Następnie nauczyciel pyta:

A jak należy dbać o rośliny i zwierzaki? Czy macie jakieś w domu?

A czy takie spotkane na spacerze lub na trawniku należy dbać? W jaki sposób? 

Dodatkowo aby poćwiczyć procedury związane z sadzeniem roślin i dbaniem o nie, nauczyciel 

może zaproponować uczniom przećwiczenie tego w domu na podstawie kubusiowej gry 

dostępnej nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-zabawy/wyhoduj-swoja-roslinke

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel włącza film na ekranie swojego komputera.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 1 
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8. Podsumowanie zajęć

Nauczyciel pyta dzieci, czego się dzisiaj nauczyły. Dzieci odpowiadają. Następnie nauczyciel prosi 

dzieci, aby zaznaczyły przy punkcie nr 6 na mapie lasu jak zwierzęta będą się czuć jeśli będziemy 

stosować się do nauczonych zasad. Dzieci zaznaczają, a nauczyciel mówi, że w ten sposób jest 

szansa, że w lasach będzie dziać się lepiej i w nagrodę każdy z Was zostanie uhonorowany odznaką. 

Nauczyciel rozdaje odznaki a dzieci przyklejają je w odpowiednie miejsce na karcie pracy nr 1.

9. Zakończenie

Na zakończenie nauczyciel mówi, że ma dla dzieci zadanie domowe, ale bardzo miłe zadanie domowe. 

Po czym prosi, aby dzieci aby wyszły na spacer po swojej okolicy najlepiej do lasu, oczywiście pod 

opieką rodziców i spróbowały poczuć naturę wszystkimi zmysłami. Następnie rozdaje wydrukowaną 

kartę z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 1 i zachęca do obserwacji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
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Kochane Dzieci!

To ja - Kubuś. Jak wiecie, jestem wielkim przyjacielem natury, uwielbiam o niej opowiadać 
i uczyć dzieci jak o nią dbać i być blisko niej. Kocham rośliny, a zwierzęta to moi przyjaciele. 
Jestem z nimi w stałym kontakcie, rozmawiamy na różne tematy i pomagamy sobie nawzajem. 
I wyobraźcie sobie, że właśnie wczoraj spotkałem wilczka Łapinka, który był bardzo zmartwiony.

• Co się stało Łapinku? - zapytałem.
• Ach Kubusiu - westchnął Łapinek - złe rzeczy dzieją się w lesie.
• Co takiego? Opowiedz mi wszystko, może znajdziemy rozwiązanie!
• Las zmienia się bardzo. Pełno w nim śmieci, rozbitych szklanych butelek, o które 

kaleczymy sobie łapy, wycinane są drzewa, które są schronieniem dla ptaków i jeszcze 
ten hałas, który jest nie do zniesienia. Sprawia, że się boimy.

• Łapinek zwiesił łepek i posmutniał jeszcze bardziej.
• Ojej to bardzo niedobrze! - zmartwiłem się bardzo. Las to Wasz dom a każdy powinien 

czuć się bezpiecznie we własnym domu! Musimy coś z tym zrobić - powiedziałem.
• Dlatego właśnie zwracam się do Ciebie, Kubusiu. Znasz mnóstwo dzieci, może one nam 

pomogą - powiedział z nadzieją w głosie Łapinek.

Dlatego piszę do Was ten list. Potrzebuję Waszej pomocy w rozwiązaniu problemu Łapinka. 
Jesteście gotowi nam pomóc i stać się „Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury”?

Liczę na Was!
Wasz Kubuś

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1:
LIST KUBUSIA

PRZEDSZKOLA
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TU PRZYKLEJ ODZNAKĘ

ZNAJDŹ 5 PRZYCZYN ZMARTWIEŃ WILKA I ZWIERZĄT I ZAZNACZ JE POKOLORUJ DRZEWA NA ZIELONO

ZAZNACZ WSZYSTKIE ZWIERZĘTA I ICH DOMKI

JAK SIĘ CZUJE ŁAPINEK? ZAZNACZ EMOCJĘ,  
KTÓRA PASUJE DO JEGO NASTROJU

ZASADY ZACHOWANIA W LESIE

ZAZNACZ JAK ZWIERZĘTA BĘDĄ SIĘ CZUĆ  
JEŚLI BĘDZIEMY PRZESTRZEGAĆ ZASAD PRZEBYWANIA W LESIE

MRÓWKI - MROWISKO; PTAK - GNIAZDO; JEŻ - KUPKA LIŚCI; BORSUK- NORA W ZIEMI; SOWA - DZIUPLA

1

24

6

5

3

Karta pracy dla dzieci nr 1: MAPA LASU
SCENARIUSZ 1



ODZNAKI
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Należy zachować ciszę Należy zachować ciszę

Śmieci należy zabierać ze sobą 
lub wrzucać do kosza Nie wolno palić ognisk

Nie wolno niszczyć roślin
Nie wolno łapać 

i męczyć zwierząt

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2:
ZASADY ZACHOWANIA W LESIE

PRZEDSZKOLA
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ZOBACZ

różne odcienie zieleni

kwiat

liść – zwróć uwagę na jego kształt

korę drzew

zwierzę, może być malutkie

kawałek skały lub kamień

wodę

czegoś wilgotnego

czegoś zimnego

czegoś twardego

DOTKNIJ

jak szumi rzeka lub potok

jak wieje wiatr

jak śpiewa ptak

POSŁUCHAJ

jak pachnie drzewo

jak pachnie kamień

jak pachnie ziemia

POCZUJ

Instrukcja
Wybierzcie się na spacer po okolicy lub najlepiej na wycieczkę 
do lasu i zaznaczcie czego udało Wam się doświadczyć.

W LESIE. DBAM O ROŚLINY I ZWIERZĘTA 
NAWET TE NAJMNIEJSZE 
Wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 1:

PRZEDSZKOLA
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