


Cel główny: Rozumiesz, że woda jest ograniczonym zasobem, 
którego nie wolno nam zanieczyszczać.

Kryteria sukcesu: (NaCoBeZU):

Wyjaśnisz, czy na naszej planecie pojawia się cały czas nowa woda. 

Wymienisz do czego potrzebujemy wody oraz dlaczego powinniśmy ją oszczędzać. 

Wyjaśnisz obieg wody w przyrodzie. 

Wyjaśnisz skąd woda bierze się w kranie. 

Wyjaśnisz, co człowiek powinien zrobić z brudną wodą zanim trafi ona do rzek.

Potrzebne materiały:

I. obligatoryjnie

pomoc dydaktyczna nr 1 - list od Bobra Twardego Ząbka (w wersji elektronicznej lub 

drukowanej włożony do butelki)

pomoc dydaktyczna nr 2 -  krążenie wody

pomoc dydaktyczna nr 3 A, B, C - skraplanie, parowanie, magazynowanie

karta pracy nr 1 - mapa krainy

karta odznak

wyzwanie “Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 5

białe kartki, kredki, mazaki
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NAD RZEKĄ. 
DBAM O CZYSTOŚĆ WODY.

PRZEDSZKOLA
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Przed lekcją:
Poproś dzieci o wysłuchanie w domu, w dzień poprzedzający zajęcia, audiobooka „Naturalnie 

najważniejsza natura”, dostępnego nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/storytel/sie-

dem-prac-detektywa-zabka-6/

II. opcjonalnie

butelka wody lub kubeczki z wodą

III. materiały multimedialne

audiobook „Naturalnie najważniejsza natura” - do posłuchania pod linkiem

https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-6/

film „To powinieneś wiedzieć o wodzie!” przygotowany przez dr. Tomasza Rożka 

https://www.youtube.com/watch?v=5MhVOLh-PHM

bajka „Nad wodą” - https://kubus.pl/bajka/nad-woda/

Lekcja 5
STR. 3

Nad rzeką. 
DBAM O CZYSTOŚĆ WODY.

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 5 

https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-6/
https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-6/
https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-6/
https://www.youtube.com/watch?v=5MhVOLh-PHM
https://kubus.pl/bajka/nad-woda/


Lekcja 5
STR. 4

FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

1. WSTĘP

Nauczyciel wita dzieci i prosi, aby przypomniały sobie swój najlepszy pobyt nad wodą (jeziorem, 

rzeką, strumykiem, ewentualnie morzem) i narysowały na kartce krajobraz, jaki zapamiętały - co 

najbardziej im się podobało, co było najładniejsze. Jeśli w grupie są dzieci, które jeszcze nie były 

nad wodą, mogą narysować swoje wyobrażenie o tym, jak takie miejsce mogłoby wyglądać, co 

dla nich byłoby ważne w takim miejscu, żeby uznali je za piękne.

2. LIST OD BOBRA TWARDEGO ZĄBKA (potrzebna pomoc dydaktycz-
na nr 1: list od Bobra Twardego Ząbka włożony do szklanej butelki).

Nauczyciel mówi:

Słuchajcie Kochani, zobaczcie, co przypłynęło dzisiaj do naszego przedszkola. Nie wiem, jak to się sta-

ło, ale jak przyszłam do przedszkola rano, znalazłam taką oto butelkę. I wiecie co? Wydaje mi się, że 

tam coś jest. Jesteście ciekawi?

Nauczyciel wyciąga list i czyta jego treść dzieciom.

Nauczyciel pyta dzieci, czy mają ochotę pomóc Bobrowi Twardemu Ząbkowi i mieszkańcom rze-

ki. Dzieci odpowiadają.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel pokazuje dzieciom do kamery list w butelce i czyta go na wizji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 5 



Lekcja 5
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FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

3. ANALIZA PROBLEMU BOBRA TWARDEGO ZĄBKA

Nauczyciel pyta:

Kto do nas napisał? Dzieci odpowiadają.

Co trapi Bobra Twardego Ząbka? Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: brudna woda w rze-

ce, zanieczyszczenia).

Dlaczego woda w rzece stała się brudna? Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: pojawiła się 

rura, wpuszczono zanieczyszczenia do rzeki).

Co stało się z roślinami i zwierzętami w rzece Bobra Twardego Ząbka? Dzieci odpowiadają (pożąda-

ne odpowiedzi: zaczęły więdnąć, źle się czuć).

Nauczyciel podsumowuje:

Tak, głównym problemem Bobra Twardego Ząbka jest brudna woda, która została zanieczyszczona 

przez ścieki wpuszczone do rzeki przez rurę. Jeśli chcemy pomóc Twardemu Ząbkowi oraz jego przy-

jaciołom, powinniśmy dowiedzieć się kilku ważnych rzeczy o wodzie. Jesteście gotowi?

Dzieci odpowiadają.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję na wizji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 5 
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FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA 
PROBLEMU

4. WODA = ŻYCIODAJNA SUBSTANCJA (potrzebna butelka wody lub 
szklanka z nalaną wodą)

Nauczyciel mówi:

Teraz pokażę wam magiczną substancję, bez której nie byłoby życia na naszej planecie. Czy domyśla-

cie się, co to jest?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel pokazuje dzieciom szklankę lub butelkę napełnioną wodą. Może także nalać trochę 

wody każdemu dziecku do kubeczka, tak aby wszyscy mieli dostęp do odrobiny wody; może tak-

że zaprosić dzieci do przedszkolnej łazienki. Nauczyciel kontynuuje:

Tak, tą magiczną substancją jest woda. Oczywiście czysta woda. Przyjrzyjcie się jej uważnie: czy ma 

kolor? A czy ma zapach? A smak?

Dzieci odpowiadają. Nauczyciel kontynuuje.

Woda nie ma koloru, nie ma też wyraźnego zapachu czy smaku, ale jest bardzo cenna. Czy wiecie 

dlaczego? Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel komentuje i podsumowuje:

Woda jest bardzo cenna, ponieważ dzięki niej możliwe jest życie na naszej planecie.

Bez wody nie przeżyłby żaden żywy organizm. Rośliny, zwierzęta i my ludzie potrzebujemy wody do 

życia. Woda jest cenna jeszcze z jednego powodu - jej ilość jest ograniczona. To znaczy, że nie dosta-

jemy nowej wody, nie przybywa jej więcej i więcej.

Woda jest skarbem. Dlatego tak ważne jest, żeby zadbać o jej czystość. Wodę można znaleźć pod 

ziemią w źródłach głębinowych, w rzekach, morzach, oceanach, w roślinach, zwierzętach, jedzeniu, 

a nawet w człowieku!

No dobrze, a jak to się dzieje, że skoro nie przybywa nowej wody, to ona cały czas jest? Dowiecie się 

uczestnicząc w zabawie.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję na wizji. Może także poprosić dzieci, aby przygoto-
wały kubeczek wody.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 5 
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5. KRĄŻENIE WODY W PRZYRODZIE - zabawa ruchowa (potrzebna 
pomoc dydaktyczna nr 2: krążenie wody oraz pomoc dydaktyczna nr 
3 A, B, C: skraplanie, parowanie, magazynowanie)

Nauczyciel wyświetla lub pokazuje pomoc dydaktyczną nr 2 i wprowadza dzieci w temat, mó-

wiąc:

Wody nie da się wymienić na inną. Ona krąży w przyrodzie. Rzeki, jeziora, morza, oceany pod wpły-

wem działania słońca parują. Z pary wodnej tworzą się chmury. Z chmur pada deszcz, który spada 

na ziemię i magazynuje się w rzekach, morzach, etc. Widzicie? Poruszajmy się trochę, żeby lepiej to 

zapamiętać.

Nauczyciel przygotowuje pomoce dydaktyczne nr 3 A, B i C, na których narysowane są poszcze-

gólne etapy obiegu wody. Zaprasza dzieci na środek sali i objaśnia zasady zabawy. Włącza wy-

braną muzykę i pokazuje obrazki, a dzieci poruszają się do nich w odpowiedni sposób. Poniżej 

sugestie wykonywanych ruchów przez dzieci:

Chmurka z deszczem - skraplanie - dzieci zamieniają się w kropelki deszczu

Rzeka - magazynowanie - dzieci pływają

Chmurka ze słońcem - parowanie - dzieci podskakują

Na koniec zabawy Nauczyciel podsumowuje:

Pamiętajcie, mamy ograniczone zasoby wody, co oznacza, że jeśli ją zatrujemy lub zanieczyścimy - nie 

dostaniemy nowej. Dlatego należy o nią dbać i oszczędzać jej zasoby, nie marnować jej niepotrzebnie.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla pomoc dydaktyczną nr 2 na ekranie swojego monitora i wprowadza 
dzieci w temat. Następnie wyświetla po kolei ilustracje z pomocy dydaktycznej nr 3 A, B, 
C, prosi dzieci, aby stanęły na środku swojego pokoju i wykonywały odpowiednie ruchy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 5 
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Wiedza dla nauczyciela

Woda występująca w przyrodzie jest w nieustannym ruchu od miliardów lat, co zapewnia życie 

na Ziemi. W czasie przemieszczania się pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi 

i podziemnymi, cząsteczki wody podlegają ciągłym przemianom fazowym, zmieniając kilkakrot-

nie stany skupienia: na gazowy, ciekły i stały. Krążenie wody między atmosferą, hydrosferą i litos-

ferą, zachodzące na skutek wpływu Słońca, siły grawitacyjnej i ruchu Ziemi, nazywamy obiegiem 

wody - tzw. cyklem hydrologicznym. Hydrosfera to tzw. „wodna powłoka”, która skupia wszystkie 

wody na Ziemi zgromadzone w morzach, oceanach, jeziorach, rzekach, bagnach, pokrywie śnież-

nej, lodowcach i zbiornikach wód podziemnych. Ruch i przemiany cząsteczek wody zachodzą 

w obszarze 16-kilometrowej grubości warstwie atmosfery oraz 800-metrowej warstwie skorupy 

ziemskiej.

W skrócie obieg wody przebiega następującymi etapami:

• parowanie

• kondensacja pary wodnej

• opady

• przesiąkanie

• spływ do powierzchni ziemi i gruntu

• spływ strumieni, rzek i wód gruntowych do jezior i mórz

• ponowne parowanie

Głównym czynnikiem sprawczym krążenia wody jest energia Słońca, którego ciepło powoduje 

parowanie wody w stanie ciekłym z powierzchni zbiorników wodnych. Zjawisko to dotyczy oce-

anów, mórz, rzek, jezior, sztucznych zbiorników. Parują także rośliny lądowe w procesie transpira-

cji, jak i gleba. Nawet, choć w małym stopniu, paruje woda z organizmów ludzkich i zwierzęcych. 

Źródłem pary wodnej jest też lód i śnieg, dzięki sublimacji (przechodzenie ciała stałego w stan 

gazowy z pominięciem fazy ciekłej). Możemy to zaobserwować np. wiosną, kiedy pod wpływem 

dużej energii cieplnej Słońca płatki śniegu szybko znikają, mimo że nie widzimy, by śnieg się topił. 

Jednak głównym źródłem tzw. wody atmosferycznej są morza i oceany, które zajmują ok. 70% 

powierzchni Ziemi. Rocznie z ogromnej powierzchni oceanów paruje ok. 6 razy więcej wody niż 

z obszarów lądowych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 5 
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Powstałe cząsteczki pary wodnej unoszone są przez pionowe ruchy ogrzanego powietrza. Na 

pewnej wysokości nad Ziemią w wyniku ochładzania się powietrza i w warunkach nasycenia parą 

wodną, dochodzi do kondensacji (skraplania) tzn. przemiany stanu gazowego wody w ciekły. 

W efekcie tworzą się chmury. Cząsteczki pary wodnej skraplają się na tzw. jądrach kondensacji 

tzn. mikroskopijnych rozmiarów stałych cząstkach. Na nich osiadają  produkty kondensacji w po-

staci kropelek wody lub kryształki lodu powstałe w wyniku resublimacji (przemiany pary wodnej 

w ciało stałe z pominięciem fazy ciekłej). W wyższych częściach atmosfery skondensowana para 

wodna tworzy chmury, w niższych, nisko nad ziemią, powstaje mgła, natomiast na powierzchni 

ziemi lub przedmiotach - osady, np. rosa, szadź czy szron.

Cyrkulacja powietrza przenosi parę wodną i wodę zgromadzoną w chmurach nad lądy. Gdy tem-

peratura dostatecznie obniży się, krople wody rozrastają się i pod wpływem siły ciężkości spadają 

z chmur na ziemię w postaci różnych opadów: deszczu, śniegu, krupy, gradu. Większość opadów, 

bo 80% z ogólnej sumy, trafia do mórz i oceanów, a tylko 20% na kontynenty. Ilość opadów na 

Ziemi zależy od wielu czynników: odległości od mórz i oceanów – wraz z nią spada wilgotność 

powietrza, a to pociąga za sobą zmniejszenie ilości opadów  – oraz od wysokości nad poziomem 

morza.

Woda, która trafia na kontynenty, częściowo wyparowuje z powierzchni lądów z powrotem do 

atmosfery, część wychwytują rośliny (na skutek transpiracji wraca ponownie do atmosfery). 

Większość wód opadowych spływa jednak w postaci potoków i rzek do morza - dając odpływ 

powierzchniowy lub wsiąka (infiltruje) do gruntu i zasila podziemne wody (gruntowe), dając od-

pływ gruntowy do  zbiorników wodnych: źródła, rzeki, jeziora i morza. Wody powierzchniowe 

i podziemne kierują się do oceanów zamykając cykl. Część wód opadowych w postaci śniegu, 

lodu i lodowców jest zatrzymywana (retencjonowana) na powierzchni lądów i wyłączana z obie-

gu na dłuższy lub krótszy okres czasu. Po stopnieniu, wody te wracają również do mórz.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
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6. SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE? (potrzebna karta pracy nr 1: 
mapa)

Nauczyciel mówi:

No dobrze, wiemy już, że nowej wody nie przybywa i wiemy, jak krąży ona w przyrodzie. A jak to się 

dzieje, że bierze się ona w kranie? Dowiecie się, rozwiązując labirynt.

Następnie Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę pracy nr 1 i prosi dzieci, aby rozwiązały labirynt, 

który prowadzi od kranu do rzeki (punkt 1 na mapie).

Po rozwiązaniu labiryntu Nauczyciel mówi:

Tak! Macie rację, woda w naszych domach nie bierze się znikąd, tylko z rzek lub jezior. Potem my uży-

wamy jej do różnych czynności. Czy wiecie do jakich? Do czego potrzebna jest nam woda?

Dzieci odpowiadają, wymieniając różne czynności. Następnie Nauczyciel prosi dzieci, aby naryso-

wały przy punkcie nr 2 na karcie pracy nr 1 trzy wybrane czynności, do których potrzebna jest 

woda. Następnie dzieci dzielą się swoimi pomysłami.

7. O WODĘ DBAMY, GDY JEJ NIE ZANIECZYSZCZAMY (potrzebna 
karta pracy nr 1: mapa)

Nauczyciel mówi:

Wymieniliście mnóstwo czynności, do których potrzebujemy wody. A jak myślicie, czy po użyciu jest 

ona czysta czy brudna?

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel kontynuuje:

Macie rację, woda jest brudna. Zawiera środki chemiczne po sprzątaniu, praniu, myciu się, resztki 

jedzenia po zmywaniu czy nieczystości z toalety. A zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z tą wodą 

dalej? Dokąd ona trafia?

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla kartę pracy nr 1 na ekranie swojego monitora. Dzieci rozwiązują la-
birynt na wydrukowanych wcześniej kartach pracy oraz rysują przykłady czynności, do któ-
rych potrzebna jest woda.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
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Dzieci odpowiadają. Nauczyciel kontynuuje:

Cała zużyta woda wraca z powrotem do środowiska! Niezależnie czy z domów czy fabryk - musimy ją 

oddać do środowiska, żeby nadal trwało krążenie wody (pamiętacie - nie mamy żadnej nowej wody). 

Stąd właśnie wzięła się rura w rzece Bobra Twardego Ząbka.

Czy tak należy robić?

Dzieci odpowiadają.

Nie można oddawać zanieczyszczonej wody do środowiska i nie można wyrzucać śmieci do rzek. 

A czy macie pomysł, co można zrobić, żeby woda była czysta?

Dzieci dzielą się swoimi pomysłami. Jeśli mają trudność w znalezieniu właściwej odpowiedzi, Na-

uczyciel może zadać pomocnicze pytanie: Co robimy z rzeczami, które są brudne?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi to: czyścimy, pierzemy, sprawiamy, żeby były czyste). 

Nauczyciel kontynuuje:

Czyli OCZYSZCZAMY! Wodę także możemy oczyszczać. Dzieje się to w specjalnych budynkach, zwa-

nych oczyszczalniami ścieków. To tam właśnie powinna wpływać brudna woda, która poprzez spe-

cjalne sita i filtry jest oczyszczana i wpuszczana z powrotem do środowiska. Dodatkowo nie wolno 

wyrzucać do rzek i zbiorników wodnych żadnych śmieci, to zanieczyszcza wodę i zagraża żyjącym 

tam zwierzętom.

Następnie Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia fragmentu z filmu z ekspertem - dr. Roż-

kiem, podsumowującym rodzaje zanieczyszczeń wody i sposoby dbania o wodę (fragment 3:15 

do końca):

https://www.youtube.com/watch?v=5MhVOLh-PHM

Na zakończenie Nauczyciel uczy dzieci rymowanki:

Duży czy mały, starszy czy młody

powinien wiedzieć to odnośnie wody,

że o wodę dbamy, gdy jej nie zanieczyszczamy!

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza z dziećmi rozmowę na wizji, a na zakończenie uczy rymowanki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 5 
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FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

8. POMOC BOBROWI TWARDEMU ZĄBKOWI (potrzebna karta pracy 
nr 1: mapa krainy)

Nauczyciel mówi:

Wiemy już, co zrobić z brudną wodą. Pora na zastanowienie się nad tym, jak pomóc Bobrowi Twarde-

mu Ząbkowi. Czy macie jakieś pomysły? Co możemy zrobić?

Dzieci dzielą się swoimi pomysłami.

W razie trudności Nauczyciel naprowadza dzieci na rysunek oczyszczalni ścieków widoczny na 

karcie pracy nr 1. Następnie wspólnie wykonują zadanie nr 3, które polega na poprowadzeniu 

linii, łącząc kropki, od fabryki do oszczyszalni ścieków. Dzieci także przekreślają rurę ze ściekami 

wpadającą do rzeki - zadanie nr 4.

Następnie Nauczyciel prosi dzieci, aby narysowały szczęśliwą minę kropelce wody wychodzącej 

z oczyszczalni i smutną minkę kropelce wody wpływającej do oczyszczalni.

LEKCJA ON-LINE
Dzieci pracują na wydrukowanych kartach pracy nr 1, a efekty swojej pracy pokazują do 
kamery.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 5 
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9. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ (potrzebna karta odznak oraz wyzwanie 
„Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 5)

Na zakończenie zajęć Nauczyciel mówi:

Brawo! W ten sposób pomogliśmy Bobrowi Twardemu Ząbkowi. W nagrodę Kubuś przygotował dla 

Was odznakę!

Nauczyciel rozdaje dzieciom wycięte odznaki i prosi o przyklejenie w odpowiednie miejsce na 

karcie pracy nr 1.

Wręcza dzieciom także wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 5 i prosi o wspólne roz-

wiązanie w domu.

Nauczyciel podpowiada również dzieciom:

Jeśli chcecie utrwalić sobie wraz z rodziną zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, które będą 

korzystne zarówno dla wodnych organizmów, ale również dla was samych, obejrzyjcie kubusiową 

bajkę „Nad wodą”.

Bajka dostępna jest nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/nad-woda/

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Pomocy!

Nazywam się Bóbr Twardy Ząbek i proszę kogokolwiek, kto znajdzie ten list o pomoc. Nie 

wiem, co się dzieje, ale dłużej tak być nie może. 

Jakiś czas temu postanowiłem przeprowadzić się nad pobliską rzeczkę. Zrobiłem tamę, 

używając do tego moich silnych zębów i dzięki temu powstało jeziorko, a w nim wybudo-

wałem sobie dom - żeremię. Żyło mi się naprawdę dobrze, dom otoczony wodą gwaranto-

wał mi bezpieczeństwo, a wokół panowała cisza i spokój. Aż do pamiętnej nocy, kiedy to 

obudziły mnie dziwne, dotąd nieznane dźwięki, jakby bardzo głośne burczenie w brzuchu, 

czy coś podobnego. Bałem się wyjść i zobaczyć co to, ale rankiem, gdy „burczenie” usta-

ło, zdecydowałem się sprawdzić, czy coś zmieniło się w okolicy. Moim oczom ukazała się 

wielka rura. Początkowo nie wiedziałem, co to jest i do czego służy, ale z czasem zobaczy-

łem, że przez nią wlewa się do rzeki brudna i cuchnąca ciecz. Woda w naszej rzece od razu 

zmieniła kolor na ciemniejszy, ryby i inne wodne stworzenia zaczęły tracić energię, rośliny 

więdnąć, a i ja zacząłem się źle czuć. Postanowiłem czym prędzej się ewakuować i prze-

nieść w inne miejsce, skąd wysłałem ten list. Martwię się o zwierzęta i rośliny, które tam 

zostały i nie wiem, co się stanie, jak tak dalej pójdzie. Czy możecie mi pomóc?

Bóbr Twardy Ząbek

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1
LIST BOBRA TWARDEGO ZĄBKA
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SKRAPLANIE

PAROWANIE

MAGAZYNOWANIE

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2
KRĄŻENIE WODY
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SKRAPLANIE

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 3a
SKRAPLANIE
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MAGAZYNOWANIE

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 3b
MAGAZYNOWANIE
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PAROWANIE

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 3c
PAROWANIE
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KARTA ODZNAK
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Codziennie używamy wody do różnych czynności. Zastanów się, do czego używałeś/aś wody 
danego dnia. Wytnij, przyklej i pokoloruj ikony.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

SCENARIUSZ 5
Wyzwanie 
„Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 5


