


Cel główny: Rozumiesz jak i dlaczego powstaje smog i co ludzie 
powinni robić, żeby powietrze było mniej zanieczyszczone.

Kryteria sukcesu: (NaCoBeZU):

Potrafisz odróżnić powietrze czyste od zanieczyszczonego (od powietrza ze smogiem). 

Wymieniasz konsekwencje wpływu smogu na zdrowie. 

Wymieniasz 3 główne przyczyny i okoliczności sprzyjające powstawaniu smogu w miastach. 

Proponujesz kilka rozwiązań problemu powstawania smogu w mieście.

Potrzebne materiały:

I. obligatoryjnie

pomoc dydaktyczna nr 1 - wiadomość od Jastrzębia Plamiste Pióro 

(w formie wydrukowanej lub cyfrowej) 

pomoc dydaktyczna nr 2 - instrukcja składania samolotu z papieru 

pomoc dydaktyczna nr 3 - trójkąt oddechowy 

pomoc dydaktyczna nr 4 - karta odznak 

karta pracy dla dzieci nr 1 - mapa miasta 

karta pracy dla dzieci nr 2 - przybornik 

wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 4 

nożyczki, klej, kredki

Lekcja 4
STR. 2

W mieście. 
DBAM O POWIETRZE.

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4 



Przed lekcją:
Nauczyciel wysyła w dzień poprzedzający zajęcia audiobooka „Straszna zadyma” dostępny nieod-

płatnie pod adresem: https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-4/

Nauczyciel drukuje pomoc dydaktyczną nr 1 „Wiadomość od Jastrzębia Plamiste Pióro” i składa 

go w samolocik wg instrukcji (pomoc dydaktyczna nr 2).

II. materiały multimedialne

audiobook „Straszna zadyma”, dostępny pod adresem: https://kubus.pl/storytel/siedem-

-prac-detektywa-zabka-4/ 

film „Dlaczego potrzebujemy tlenu?” dostepny pod adresem: https://www.youtube.com/

watch?v=ncr8SFdo1LM 

bajka „Środki transportu” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/bajka/srodki-trans-

portu/

W ogrodzie. 
Dbam o siebie i jem warzywa i owoce.

Lekcja 4
STR. 3

PRZEDSZKOLA
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Lekcja 4
STR. 4

FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

1. WSTĘP - CZYM ODDYCHAMY? (ćwiczenia oddechowe; potrzebna 
pomoc dydaktyczna nr 3: trójkąt oddechowy oraz fragment filmu 
„Dlaczego potrzebujemy tlenu?”)

Na wstępie zajęć Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę oddechową. Posługuje się pomocą dy-

daktyczną nr 3, którą drukuje lub wyświetla tak, aby trójkąt przedstawiony na pomocy dydaktycz-

nej był widoczny dla wszystkich dzieci. Następnie przeprowadza ćwiczenie zgodnie z instrukcją, 

przesuwając palcem po bokach trójkąta. Ćwiczenie można przeprowadzić kilkakrotnie. Jeśli nie 

ma możliwości wyświetlenia trójkąta, Nauczyciel może wydrukować po jednej sztuce dla dziecka.

Po wykonaniu ćwiczenia oddechowego Nauczyciel pyta dzieci:

Czy wiecie, czym oddychamy?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź to: powietrzem)

No dobrze, a z czego składa się powietrze?

Nauczyciel odtwarza fragment filmu pt. „Dlaczego potrzebujemy tlenu?” (od 0:18 - 1:44), dotyczą-

cy powietrza. Film dostępny nieodpłatnie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=n-

cr8SFdo1LM

Po wyemitowaniu filmu Nauczyciel podsumowuje:

Oddychamy powietrzem, czyli mieszaniną tlenu i azotu. Bez powietrza nie moglibyśmy żyć, tak samo 

jak inne organizmy. Przy wdechu powietrze trafia do naszych płuc i razem z krwią rozprowadzane 

jest po całym naszym ciele. Dlatego tak ważne jest, aby powietrze, którym oddychamy, było czyste. I 

o tym dzisiaj porozmawiamy. Najpierw jednak mam dla Was nowinę.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4 

https://www.youtube.com/watch?v=ncr8SFdo1LM 
https://www.youtube.com/watch?v=ncr8SFdo1LM 
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2. WIADOMOŚĆ OD JASTRZĘBIA PLAMISTE PIÓRO (potrzebna 
pomoc dydaktyczna nr 1: wiadomość od Jastrzębia Plamiste Pióro)

Nauczyciel puszcza pomoc dydaktyczną nr 1 złożoną w samolocik w stronę dzieci. Po złapaniu jej 

przez jedno z nich Nauczyciel mówi:

Kochani, ktoś znowu wysłał do nas wiadomość! Jesteście ciekawi kto?

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel czyta treść wiadomości.

Po odczytaniu listu Nauczyciel pyta dzieci, czy są gotowe spróbować pomóc Jastrzębiowi Plami-

ste Pióro. 

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel „puszcza” samolocik do kamery. Może zrobić to zza kadru tak, jakby ktoś 
wrzucił list przez okno. Następnie odczytuje list na wizji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4 
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FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

3. ANALIZA PROBLEMU JASTRZĘBIA

Nauczyciel pyta dzieci:

Co trapi Jastrzębia Plamiste Pióro?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: źle się czuje, kaszle, gorzej widzi, trudniej oddycha).

A jak zmieniła się okolica, w której mieszka Plamiste Pióro?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: brudne powietrze, nieprzyjemny zapach). Nauczyciel 

podsumowuje:

Tak, jastrząb źle się czuje, kaszle i gorzej widzi. W dodatku jego okolica zmieniła się. Słusznie powie-

dzieliście o nieprzyjemnym zapachu i brudnym powietrzu.

Nauczyciel nawiązuje do audiobooka „Straszna zadyma” dostępnego pod adresem https://

kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-4/ wysłanego dzieciom w przeddzień zajęć 

i pyta:

Pamiętacie wysłuchany audiobook  „Straszna zadyma”? Co trapiło mieszkańców Magicznego Jorku?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: brudne powietrze, sadza, przykry zapach). Nauczy-

ciel kontynuuje:

A jak nazywa się brudne powietrze? Pamiętacie?

Pożądana odpowiedź: SMOG. Jeśli dzieci nie przypominają sobie właściwej nazwy, Nauczyciel 

może odwołać się do postaci matki Roszpunki (smoka) i zadać zagadkę:

Wisi na niebie czarna chmura

Ciężka, śmierdząca i ponura

Straszna jest jak SMOK

Co to jest? (odp. SMOG)

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza z dziećmi dyskusję na wizji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
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FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA 
PROBLEMU

4. CO TO JEST SMOG (potrzebna karta pracy dla dzieci nr 1: mapa 
miasta oraz bajka „Środki transportu”)

Nauczyciel mówi:

Aby pomóc Jastrzębiowi Plamiste Pióro, musimy najpierw zastanowić się, co to jest smog i z czego się 

bierze. Czy wiecie, czym jest smog?

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel podsumowuje:

Smog to bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia zjawisko. To połączenie mgły i dymów, pyłów 

i zanieczyszczeń.

Następnie Nauczyciel rozdaje kartę pracy nr 1: mapę miasta i prosi, aby porównały obie jej po-

łówki. Na jednej widoczny jest krajobraz bez smogu, na drugiej ze smogiem. Zadaniem dzieci jest 

odszukanie różnic w przedstawionych obrazkach.

Nauczyciel kontynuuje: Zwróćcie uwagę na to, czym różnią się oba obrazki.

Dzieci wymieniają różnice, a następnie je zaznaczają na mapie miasta (karta pracy nr 1). Pożąda-

ne odpowiedzi: dym z komina fabrycznego, dym z komina, palone śmieci, wielka czarna chmura 

na niebie, ludzie w maseczkach, samochody.

Po zaznaczeniu przez dzieci różnic, Nauczyciel komentuje:

Wszystkie rzeczy, które wymieniliście, to przyczyny smogu. Dymy z kominów, palenie śmieciami, spa-

liny samochodów - to wszystko powoduje zanieczyszczenie powietrza. Zobaczcie, jaka przygoda spo-

tkała Kubusia i jego przyjaciół.

Nauczyciel włącza bajkę „Środki transportu” dostępną pod adresem https://kubus.pl/bajka/

srodki-transportu/

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przed zajęciami wysyła do wydrukowania kartę pracy nr 1, a podczas zajęć 
wyświetla ją na ekranie swojego komputera. Wspólnie z dziećmi analizuje różnice i źró-
dła smogu. Dzieci zaznaczają je na wydrukowanych egzemplarzach.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4 

https://kubus.pl/bajka/srodki-transportu/
https://kubus.pl/bajka/srodki-transportu/


Lekcja 4
STR. 8

Wiedza dla nauczyciela

Smog jest obecnie jednym z największych problemów związanych z zanieczyszczeniem powie-

trza w Polsce. Jest to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem 

i spalinami. Dokładniej mówiąc, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych 

związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancji stałych, czyli pyłów 

zawieszonych.

Pył zawieszony, czyli PM (w skrócie od angielskiej nazwy Particulate Matter) to unoszące się w 

powietrzu drobne cząsteczki stałe albo krople cieczy. Jego pochodzenie może być naturalne (py-

łem zawieszonym pochodzenia naturalnego jest np. popiół wulkaniczny lub pył mineralny) bądź 

związane z działalnością człowieka (taki pył powstaje w procesie spalania paliw oraz przekształ-

ceń innych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4 
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5. CZY SMOG JEST SZKODLIWY?

Nauczyciel pyta dzieci:

Czy smog jest szkodliwy?

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel pyta dalej:

Tak, macie rację. A pamiętacie jakie kłopoty zdrowotne miał Jastrząb Plamiste Pióro? Dzieci odpo-

wiadają. Pożądane odpowiedzi to kaszel, złe samopoczucie, gorsze widzenie i oddychanie. Nauczyciel 

kontynuuje:

Jak myślicie, dlaczego smog szkodzi zdrowiu?

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel podsumowuje:

Tak, smog i zawarte w nim substancje źle wpływają na zdrowie. Pamiętacie przecież, że oddychamy 

powietrzem, a gdy jest ono zanieczyszczone, szkodliwe substancje przedostają się do naszych płuc. 

To samo przydarzyło się Jastrzębiowi Plamiste Pióro. Czy macie pomysł jak mu pomóc? Co możemy 

zrobić?

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję na wizji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4 
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FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

6. JAK PRZEGONIĆ SMOG? (zabawa ruchowa)

Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę w przeganianie smogu. Włącza jedną z ulubionych 

melodii dzieci i naprzemiennie podaje hasła: SMOG i WIATR. Gdy wypowiada słowo SMOG, dzieci 

zastygają w przybranej pozie. Gdy padnie słowo WIATR ruszają się po całej sali wymachując 

rękami.

Po skończonej zabawie Nauczyciel podsumowuje:

Wiatr jest najlepszym lekarstwem na SMOG, przewiewa zanieczyszczenia, oczyszcza powietrze. Ale 

wiatr nie rozwiązuje naszego problemu, ponieważ czasem jest, a czasem go nie ma. Dlatego ważne 

jest, aby nie dopuszczać do powstawania smogu. Czy wiecie jak?

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel włącza muzykę. Dzieci ćwiczą indywidualnie z włączoną kamerką.

7. JAK ZMNIEJSZYĆ POWSTAWANIE SMOGU? (potrzebny film „Dlacze-
go potrzebujemy tlenu?;  karta pracy nr 1: mapa miasta; karta pracy nr 2: 
przybornik)

Nauczyciel włącza dzieciom fragment filmu dr. Rożka „Dlaczego potrzebujemy tlenu?”, w którym 

podane są sposoby na zmniejszenie występowania smogu.

Następnie Nauczyciel rozdaje ponownie karty pracy nr 1: mapa miasta oraz kartę pracy nr 

2: przybornik. Zadaniem dzieci jest wycięcie kształtów z przybornika oraz przyklejenie ich 

w odpowiednie miejsca na mapie. W różnych kształtach narysowane są sposoby walki ze smogiem 

tak, aby ułatwić dzieciom dopasowanie.

Po skończonej pracy Nauczyciel pyta:

Czy wiecie już, jakie są sposoby zapobiegania smogowi?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: zamiana samochodu na rower, niepalenie węglem 

w piecu, niewycinanie drzew i sadzenie nowych).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4 
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8. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Nauczyciel podsumowuje zajęcia, mówiąc, że wspólnymi siłami udało się zmierzyć ze smogiem 

i dlatego Kubuś przygotował kolejną odznakę „Kubusiowych Przyjaciół Natury”. Nauczyciel 

rozdaje pocięte odznaki, a dzieci naklejają je w odpowiednie miejsca.

Na zakończenie Nauczyciel rozdaje wydrukowane wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” 

nr 4 i mówi, że ma dla dzieci wyzwanie do zrealizowania w domu. Zadaniem dzieci jest ćwiczenie 

swojej spostrzegawczości i notowania w formie rysunkowej informacji o jakości powietrza.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4 
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SCENARIUSZ 4
Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 3 
TRÓJKĄT ODDECHOWY



Witajcie Dzieci!

Jestem Jastrząb Plamiste Pióro. Mieszkam na obrzeżach miasta, wysoko, na jednym 

z najwyższych budynków. Mój przyjaciel Kubuś opowiadał mi dużo o Was i Waszym 

Przedszkolu. Powiedział, że jesteście Przyjaciółmi Natury, dbacie o nią i jej dobro. Dla-

tego postanowiłem zwrócić się do Was o pomoc.

Od jakiegoś czasu źle się czuję. Ciężko mi się oddycha i częściej kaszlę. Dodatkowo boli 

mnie głowa i gorzej widzę. Poszedłem do tekarza, a raczej poleciałem, ale powiedział 

mi, że nie jestem na nic chory ani przeziębiony. W zasadzie nie umiał powiedzieć, co mi 

jest. Co gorsza, inni moi znajomi i zaprzyjaźnione zwierzęta mają podobne objawy. Bar-

dzo się martwię o siebie i moich przyjaciół.

Może Wy macie pomysł, co może być przyczyną naszego gorszego samopoczucia? Czy 

jesteście gotowi nam pomóc? Bardzo na to liczę.

Pełen nadziei
Jastrząb Plamiste Pióro 

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1
LIST JASTRZĘBIA PLAMISTE PIÓRO

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 4
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SCENARIUSZ 4
Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2 
INSTRUKCA SKŁADANIA SAMOLOTU Z PAPIERU





Instrukcja: oto sposoby radzenia sobie ze smogiem. Wytnij kształty, dopasuj je do źródeł smogu 
i naklej na kartę pracy nr 1 (mapa miasta).

SCENARIUSZ 4
Karta pracy nr 2 
PRZYBORNIK



KARTA ODZNAK
SCENARIUSZ 4



Ćwicz swoją spostrzegawczość przez tydzień i obserwuj czystość powietrza w swojej okolicy. 
Pokoloruj chmurki wg skali. 

CZYSTE 
POWIETRZE

SMOG

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

SCENARIUSZ 4
Wyzwanie 
„Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 4


