


Cel główny: Rozumiesz, dlaczego warto oszczędzać zasoby takie 
jak woda, prąd czy jedzenie i dlaczego to się opłaca.

Kryteria sukcesu: (NaCoBeZU):

Opiszesz własnymi słowami, czym jest oszczędzanie. 

Wyjaśnisz, jak oszczędzanie łączy się z dbaniem o naturę. 

Podasz przykłady oszczędzania.

Potrzebne materiały:

I. obligatoryjnie

świnka skarbonka z wetkniętym listem w otwór na monety - może być wycięta i złożona 

z szablonu - wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7a

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

karta pracy dla dzieci nr 1a, b, c, d: banknoty

pomoc dydaktyczna nr 2: jak oszczędzamy (wydrukowana lub w wersji elektronicznej)

karta pracy dla dzieci nr 2: plan mieszkania

karta z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7a: szablon świnki skarbonki oraz 

7b i 7c: karta żetonów

nożyczki, klej, taśma klejąca, ołówki lub kredki

Lekcja 7
STR. 2

W DOMU. OSZCZĘDZAM DLA NATURY, 
TO SIĘ PODWÓJNIE OPŁACA

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7 



Przed lekcją:
Nauczyciel prosi dzieci o wysłuchanie w domu w dzień poprzedzający zajęcia audiobooka 

„Masz to jak w banku” dostępnego pod adresem: https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-

-detektywa-zabka-7/

Nauczyciel przygotowuje świnkę skarbonkę z szablonu wyzwania „Kubusiowego Przyjacie-

la Natury” nr 7a

II. materiały multimedialne

audiobook „Masz to jak w banku” dostępny bezpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/

storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-7/ 

film pt. „Dbaj o naturę. To się podwójnie opłaca” dołączony do materiałów 

piosenka pt. „Oszczędzamy i o naturę dbamy” - dostępna bezpłatnie pod adresem: ht-

tps://kubus.pl/bajka/oszczedzamy-i-o-nature-dbamy/ 

piosenka pt. „Przyrodzie  pomagamy” - dostępna bezpłatnie pod adresem: https://ku-

bus.pl/bajka/przyrodzie-pomagamy/ 

gra pt. „Cieknące krany” - dostępna bezpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-za-

bawy/cieknace-krany/

W DOMU. OSZCZĘDZAM DLA NATURY, 
TO SIĘ PODWÓJNIE OPŁACA

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7 
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FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

1. WSTĘP (potrzebna świnka skarbonka wycięta i złożona przez 
Nauczyciela z szablonu wyzwania „Kubusiowego Przyjaciela Natury 
nr 7a”).

Nauczyciel wita się z dziećmi i pokazuje im wcześniej przygotowaną świnkę skarbonkę. Najlepiej 

jeśli będzie prawdziwa, a jeśli Nauczyciel takiej nie ma, może posłużyć się wspomnianym już sza-

blonem.

Nauczyciel mówi:

Witam wszystkich “Kubusiowych Przyjaciół Natury”! Jak się macie? Zanim przejdę do dalszej części 

naszych zajęć, chciałabym Wam kogoś przedstawić. Czy wiecie, kto to jest?

Dzieci odpowiadają, a jeśli nie potrafią podać właściwej nazwy, Nauczyciel naprowadza je i mówi 

dalej:

Tak, to świnka skarbonka, macie rację. A wiecie do czego służy taka świnka?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi to: służy do oszczędzania).

Nauczyciel mówi:

No właśnie. Świnka skarbonka najbardziej lubi mieć brzuch pełen oszczędności, czyli pieniędzy. Wrzu-

camy je do niej przez taki otworek, gdy zbieramy oszczędności. A czy ta świnka jest pełna czy pusta?

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel kontynuuje:

Macie rację, nasza świnka skarbonka jest pusta. Chociaż, poczekajcie, coś tu widzę.

Nauczyciel zagląda do środka świnki i wyciąga list. Następnie mówi do dzieci:

Ojej, tu jest jakaś wiadomość. Chcecie dowiedzieć się, kto ją wysłał i co tu napisał?

Dzieci odpowiadają.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przeprowadza dyskusję na wizji. Do kamery pokazuje świnkę skarbonkę.

Lekcja 7
STR. 4
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FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

3. ANALIZA PROBLEMU ŚWINKI SKARBONKI - BURZA MÓZGÓW

Nauczyciel pyta dzieci:

Słuchajcie, powiedzcie mi, z jakim problemem przyszła do nas świnka skarbonka? Dzieci odpowiada-

ją - pożądane odpowiedzi: jest głodna, jej brzuszek jest pusty.

A co jest jej przysmakiem?

Dzieci odpowiadają - pożądana odpowiedź: oszczędności, pieniądze.

Nauczyciel mówi dalej:

Tak, właśnie. Czy chcemy w takim razie pomóc śwince?

Dzieci odpowiadają, a gdy odpowiedzą twierdząco, Nauczyciel mówi:

To wspaniale! Dobrze wiedzieć, że można na Was liczyć. Zatem zabieramy się do pracy. Najpierw jed-

nak trzeba się więcej dowiedzieć o tym, czym są pieniądze i oszczędności.

4. FILM (potrzebny film pt. „Dbaj o naturę. To się podwójnie opłaca” 
dołączony do materiałów).

Nauczyciel prosi dzieci o uwagę i włącza film pt. „Dbaj o naturę. To się podwójnie opłaca”.

Lekcja 7
STR. 5

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

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

2. LIST OD ŚWINKI SKARBONKI (potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1: 
List od świnki skarbonki).

Nauczyciel czyta list.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla list na ekranie swojego komputera i odczytuje dzieciom jego treść.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



5. CO TO SĄ PIENIĄDZE I OSZCZĘDZANIE? (potrzebna karta pracy nr 
1a,b,c,d: pieniądze).

Po obejrzeniu filmu Nauczyciel rozdaje dzieciom skopiowane karty pracy nr 1a,b,c,d, tak, aby 

każde dziecko miało tylko jedną kartę. Następnie pyta dzieci:

Czy wiecie co to są pieniądze?

Dzieci dzielą się swoimi pomysłami, a Nauczyciel podsumowuje:

Ludzie wymyślili pieniądze, aby móc kupować za nie różne rzeczy. Pieniądze mają postać papiero-

wych banknotów i metalowych monet. Czy zauważyliście na przykład podczas wizyty z rodzicami 

w sklepie, że wszystkie rzeczy mają swoją cenę? To znaczy, że aby je kupić, trzeba wydać określoną 

ilość pieniędzy. Zaprojektujcie proszę swoje własne banknoty i wytnijcie je z kartki. Przydadzą nam 

się później.

Dzieci projektują swoje banknoty, używając przy tym ikon z Kubusiem. W trakcie ich pracy Na-

uczyciel pyta dzieci:

A czy wiecie co można kupić za pieniądze?

Dzieci odpowiadają. Nauczyciel komentuje, podchwytuje i rozwija:

Tak, używając pieniędzy możemy kupić mnóstwo rzeczy: jedzenie, ubrania, zabawki, kredki etc. A czy 

wiecie na czym polega oszczędzanie? W swoim liście świnka skarbonka wspomniała o tym co nie co. 

Pamiętacie?

Dzieci odpowiadają.

Oczywiście, że nie! Oszczędzać można różne rzeczy. Jeśli czegoś od razu nie wykorzystamy i zacho-

wamy część na później, to też oszczędzamy. Na przykład czekoladę. Jeśli jej od razu nie zjemy i zosta-

wimy pół na kolejny dzień, to można powiedzieć, że ją oszczędzamy. Macie inne pomysły?

Lekcja 7
STR. 6

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Dzieci dzielą się swoimi pomysłami. Nauczyciel mówi dalej:

Oszczędzać można również starając się jak najmniej czegoś zużywać. Przychodzi Wam jakiś pomysł 

do głowy?

Dzieci odpowiadają. Następnie Nauczyciel mówi:

Kilka takich przykładów podpowiada Kubuś i jego przyjaciele. Chcecie posłuchać piosenki, w której 

o tym śpiewa?

LEKCJA ON-LINE
Dzieci pracują na przesłanych przez Nauczyciela i wydrukowanych w domu kartach 
pracy nr 1a,b,c lub d. Efekty swojej pracy pokazują do kamery. Następnie Nauczyciel 
dyskutuje z dziećmi na wizji.

Lekcja 7
STR. 7

6. PIOSENKA (potrzebna piosenka pt.”Oszczędzamy i o naturę dbamy”).

Nauczyciel mówi:

Zanim jednak posłuchamy tej piosenki, nauczmy się jej refrenu, tak, aby śpiewać razem z Kubusiem.

Nauczyciel uczy dzieci następujących słów:

Zakręć krany kap, kap, kap

z kranu już nie kapie woda.

Wyłącz światło pstryk, pstryk, pstryk

bo energii bardzo szkoda.

Gdy zabawki znudzą się,

nie wyrzucaj ich do śmieci.

Niech pobawią nimi się

jeszcze trochę inne dzieci.

Oszczędzanie ważne jest

i dlatego oszczędzamy. 

Jak najlepiej potrafimy

o naturę dbamy!

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
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LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel uczy dzieci słów refrenu i włącza piosenkę na ekranie swojego komputera.

Lekcja 7
STR. 8

Następnie Nauczyciel włącza piosenkę  pt. „Oszczędzamy i o naturę dbamy” dostępną bezpłat-

nie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/oszczedzamy-i-o-nature-dbamy/ i zachęca dzieci do 

wspólnego śpiewania.

FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

7. JAK OSZCZĘDZAĆ, DBAJĄC O NATURĘ? (potrzebna pomoc 
dydaktyczna nr 2: jak oszczędzamy).

Po wysłuchaniu piosenki Nauczyciel pyta dzieci:

Jakie rady na oszczędzanie zaśpiewaliśmy razem z Kubusiem?

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel wiesza na tablicy lub ścianie ikonę z Kubusiem, pasującą do od-

powiedzi. Jeśli dzieci mają problem z przypomnieniem sobie zasad, Nauczyciel naprowadza, a na-

stępnie wiesza odpowiednią ilustrację. Nauczyciel prosi, aby wszystkie dzieci, które mają zaprojek-

towane banknoty z pasującą ikoną, wrzuciły je do świnki skarbonki.

Następnie Nauczyciel wiesza po kolei inne, niewymienione jeszcze przez dzieci obrazki i prosi o ich 

interpretację. Dzieci, które odnalazły pasujące ikony na swoich banknotach, wrzucają je do świnki 

skarbonki. Za każdym razem Nauczyciel zadaje dodatkowe pytanie, w jaki sposób lub co konkretnie 

oszczędzamy, wykonując daną czynność. Na zakończenie zabawy Nauczyciel podsumowuje:

Słuchajcie, woda czy prąd, tak jak inne rzeczy, mają swoją cenę. Aby z nich korzystać, musimy wydać 

określoną sumę pieniędzy. Na przykład, chcąc jeździć samochodem - musimy kupić benzynę. Im mniej 

zużyjemy wody, tym mniej za nią zapłacimy, gdy gasimy światło wychodząc z pokoju - nie płacimy za 

prąd, który pobiera lampa oświetlając puste pomieszczenie. I tak dalej. Zobaczcie, wszystkie te wymie-

nione czynności sprawiają, że pieniądze zostają nam w portfelu! To są właśnie oszczędności! Zobaczcie! 

Nasza świnka skarbonka ma pełny brzuszek!

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel rozmawia z dziećmi na wizji. Ikony z Kubusiem obrazujące czynności poma-
gające oszczędzać wyświetla na ekranie swojego komputera. Może je także pokazywać 
w formie wyciętych ikon i wrzucać do swojej świnki skarbonki. W tym celu używa żeto-
nów wyciętych z karty z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

PRZEDSZKOLA
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8. SZUKANIE OSZCZĘDNOŚCI (potrzebna karta pracy nr 2: plan 
mieszkania).

Nauczyciel rozdaje dzieciom skopiowaną kartę pracy nr 2: plan mieszkania i mówi:

W naszych mieszkaniach jest mnóstwo przedmiotów, które wykorzystują prąd i wodę. Połączcie krop-

ki i dowiedzcie się, co to za przedmioty (zadanie nr 1 na karcie pracy).

Następnie Nauczyciel pyta dzieci, co to za przedmioty i wspólnie z nimi zastanawia się, w jaki spo-

sób można ich używać w oszczędny sposób. Prosi także o poszukanie na planie mieszkania innych 

przedmiotów wykorzystujących prąd lub wodę. Pożądane wnioski:

Prysznic - zamiast kąpieli brać krótkie prysznice

Toaleta - używanie trybu oszczędzania wody

Kran - zakręcanie wody podczas mycia zębów

Lampa - wyłączanie światła, gdy wychodzi się z pokoju

Telewizor - wyłączanie, gdy nikt nie ogląda

Komputer - wyłączanie z prądu, gdy nie jest używany

Szafa - nie kupowanie nowych ubrań tylko dlatego, że stare nam się znudziły

Kosze do segregacji - segregowanie odpadów pozwala na oszczędzanie prądu i wody potrzeb-

nych do produkcji

Po skończonej dyskusji Nauczyciel prosi dzieci, aby pokolorowały omówione przedmioty oraz 

połączyły je linią ze świnką skarbonką (zadanie nr 2 i 3 na karcie pracy).

Po skończonym ćwiczeniu Nauczyciel podsumowuje:

Zobaczcie, w naszych mieszkaniach jest wiele przedmiotów, których można używać w oszczędny spo-

sób. Codziennie i w każdej czynności można szukać oszczędności! Tak postępuje „Kubusiowy Przyja-

ciel Natury!”

LEKCJA ON-LINE
Dzieci pracują na wydrukowanej w domu karcie pracy nr 2. Następnie do kamery pokazują 
efekty swoich działań. Wspólnie z Nauczycielem omawiają sposoby oszczędzania na wizji.

Lekcja 7
STR. 9
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Lekcja 7
STR. 10

9. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ (potrzebna nadal karta pracy nr 2: plan 
mieszkania oraz karta odznak).

Po zakończeniu pracy Nauczyciel mówi:

Słuchajcie! Pięknie poradziliście sobie ze wszystkimi zadaniami, dowiedzieliście się, co to są pieniądze 

i do czego służą, nauczyliście się oszczędzać, dbając o naturę i pomogliście śwince skarbonce. Dlatego 

Kubuś przygotował dla Was kolejną odznakę „Kubusiowego Przyjaciela Natury”.

Nauczyciel rozdaje wycięte odznaki, a dzieci przyklejają je w odpowiednie miejsce na karcie pracy 

nr 2.

10. ZAKOŃCZENIE (potrzebna piosenka pt. „Przyrodzie pomagamy” 
oraz karta z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 7a,b,c).

Nauczyciel wręcza dzieciom wydrukowane karty z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 

7a,b,c, na których widnieje szablon do wycięcia i złożenia swojej własnej świnki skarbonki oraz żetony.

Nauczyciel mówi:

Aby stać się prawdziwym przyjacielem natury, Kubuś przygotował dla was wyzwanie do zrealizowania 

w domu. Skoro dzisiaj nauczyliśmy się szukać oszczędności - na pewno przyda wam się wasza własna świn-

ka skarbonka. Złóżcie ją wspólnie z rodzicami i dokarmiajcie regularnie. Jak? Wytnijcie żetony i wrzucajcie 

je za każdym razem, kiedy uda wam się zrobić coś związanego z oszczędzaniem.

Na zakończenie zajęć Nauczyciel odtwarza piosenkę pt. „Przyrodzie pomagamy” - dostępną bez-

płatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/przyrodzie-pomagamy/

Dodatkowo Nauczyciel może zachęcić dzieci, aby w domu zagrały w grę pt. „Cieknące krany” do-

stępną bezpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-zabawy/cieknace-krany/

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
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Drogie Przedszkolaki!

Te słowa piszę ja - świnka skarbonka. Chrumk. Pamiętacie mnie ze słuchowiska o Detekty-

wie Ząbku? Tak, to ja! Być może Wy sprawicie, że mój problem zniknie. Rozmawiałam z moim 

przyjacielem Kubusiem, który polecił mi skontaktowanie się z Wami, drogie dzieci. Co mnie 

trapi? Otóż rzecz przedstawia się następująco: JESTEM GŁODNA. Chrumk, chrumk. Tak, tak, 

dobrze słyszycie - jestem głodna i może mój brzuszek nie wygląda na pusty, ale gdybyście do 

niego zajrzeli, to byście się przekonali, że tak właśnie jest. Czasem boję się, że to ja pierwsza 

zniknę, a nie mój problem.

Może Wy jesteście w stanie mi pomóc? Aby Wam ułatwić zadanie powiem tylko, że moim 

przysmakiem są oszczędności, czyli pieniądze, których nie wydajemy, tylko odkładamy sobie 

na później. Doskonale nadaje się do tego mój brzuszek.

To co, mogę na Was liczyć?

Dajcie znać koniecznie.

Chrumk!

Wasza Świnka Skarbonka

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1
LIST OD ŚWINKI SKARBONKI

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



Instrukcja: Zaprojektuj swoje własne banknoty. Wytnij ilustracje z Kubusiem, przyklej je w odpo-
wiednie miejsca, pokoloruj i ozdób całość. Następnie wytnij je i poczekaj, aż będą Ci potrzebne. 

KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1A
PIENIĄDZE

SCENARIUSZ 7



KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1B
PIENIĄDZE

SCENARIUSZ 7

Instrukcja: Zaprojektuj swoje własne banknoty. Wytnij ilustracje z Kubusiem, przyklej je w odpo-
wiednie miejsca, pokoloruj i ozdób całość. Następnie wytnij je i poczekaj, aż będą Ci potrzebne. 



KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1C
PIENIĄDZE

SCENARIUSZ 7

Instrukcja: Zaprojektuj swoje własne banknoty. Wytnij ilustracje z Kubusiem, przyklej je w odpo-
wiednie miejsca, pokoloruj i ozdób całość. Następnie wytnij je i poczekaj, aż będą Ci potrzebne. 



KARTA PRACY DLA DZIECI NR 1D
PIENIĄDZE

SCENARIUSZ 7

Instrukcja: Zaprojektuj swoje własne banknoty. Wytnij ilustracje z Kubusiem, przyklej je w odpo-
wiednie miejsca, pokoloruj i ozdób całość. Następnie wytnij je i poczekaj, aż będą Ci potrzebne. 



GASIMY ŚWIATŁO, GDY WYCHODZIMY Z POKOJU.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2a
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
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ZAKRĘCAMY WODĘ PRZY MYCIU ZĘBÓW.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2b
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



ODDAJEMY INNYM KSIĄŻKI 
LUB ZABAWKI, GDY ICH NIE POTRZEBUJEMY.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2c 
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



SKRĘCAMY GRZEJNIKI, GDY JEST ZA CIEPŁO.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2d
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



NA ZAKUPY ZABIERAMY 
 WIELORAZOWĄ TORBĘ MATERIAŁOWĄ.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2e
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



UŻYWAMY KARTEK PO DWÓCH STRONACH.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2f
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



POŻYCZAMY KSIĄŻKI Z BIBLIOTEKI.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2g
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



ZAMYKAMY OKNO, ŻEBY NIE UCIEKAŁO CIEPŁO.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2h
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



ZAMIAST SAMOCHODU JEŹDZIMY NA HULAJNODZE.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2i
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



ZAMIAST SAMOCHODU JEŹDZIMY NA ROWERZE.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2j
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



SEGREGUJEMY ODPADY.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2k
JAK OSZCZĘDZAMY

PRZEDSZKOLA
SCENARIUSZ 7



KARTA PRACY NR 2
PLAN MIESZKANIA

SCENARIUSZ 7



KARTA ODZNAK
SCENARIUSZ 7



Instrukcja: Oto szablon, z którego możesz własnoręcznie zrobić swoją świnkę skarbonkę. Poko-
loruj ją na dowolny kolor, wytnij i sklej według poniższej instrukcji. Możesz także dobrać oczy, 
ryjek oraz uszy i nakleić je tak, aby to była Twoja niepowtarzalna świnka. Postaw w widocznym 
miejscu i wrzucaj do niej swoje oszczędności.

wytnij

zegnij

sklej

WYZWANIE
„KUBUSIOWEGO PRZYJACIELA NATURY” NR 7

SCENARIUSZ 7



Instrukcja: Wytnij żetony i wrzucaj do swojej świnki skarbonki za każdym razem w tygodniu, gdy uda Ci się zrobić coś związanego z oszczędza-
niem. Zaproś rodziców do zabawy.

WYZWANIE
„KUBUSIOWEGO PRZYJACIELA NATURY” NR 7B „ŻETONY”

SCENARIUSZ 7



Instrukcja: Możesz też zaprojektować własne żetony. Prysznic, telewizor, a może pieszy spacer zamiast jazdy samochodem? Narysuj własne 
obrazki, wytnij i wrzucaj do swojej świnki skarbonki.

WYZWANIE
„KUBUSIOWEGO PRZYJACIELA NATURY” NR 7C „ŻETONY”

SCENARIUSZ 7


