
Scenariusz w formie 
prezentacji 



CO TO JEST POGODA?
(potrzebne kartki, kredki, kartonowy telewizor)

1.

1.

Nauczyciel wita się z dziećmi i wprowadza w temat zajęć. Mówi, że dzisiaj porozmawiamy o czymś 
bardzo zmiennym, czyli o POGODZIE, i stałym, czyli KLIMACIE. Na początku Nauczyciel pyta dzieci, czym 
jest pogoda. Dzieci odpowiadają, a po chwili dyskusji Nauczyciel podsumowuje, mówiąc, że pogoda 
określa, jak w danej chwili jest na dworze. Czy jest słonecznie, czy pochmurno, czy pada deszcz, śnieg, 
a może grad, czy wieje wiatr lub czy jest zimno, czy ciepło.

Następnie Nauczyciel zachęca, aby dzieci pobawiły się w obserwatorów pogody i proponuje wyjście na 
zewnątrz. Na krótkim spacerze zwraca uwagę dzieci na obecność chmur, deszczu, słońca, wiatru. Prosi 
dzieci także o określenie, czy jest ciepło, czy zimno. 

Po powrocie Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły przy stołach, rozdaje kartki i kredki. Dzieci rysują 
zaobserwowaną przez siebie pogodę. Następnie Nauczyciel pyta, czy dzieci oglądały kiedyś w telewizji 
prognozę pogody. Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel zaprasza kilkoro chętnych dzieci do zaprezentowania 
swojej prognozy. W tym celu stawia na środku sali kartonowy telewizor - bardzo łatwo wykonać go z 
dużego kartonowego pudła, i zaprasza „prezenterów” do wystąpienia. Dzieci pokazują swoje rysunki i 
przedstawiają prognozę pogody, którą zaobserwowały i narysowały. Po skończonej zabawie Nauczyciel 
pyta dzieci, czy wiedzą, po co w telewizji przedstawia się prognozę pogody. Następnie Nauczyciel 
dziękuje dzieciom za przedstawienie pogody i pyta, czy codziennie jest ona właśnie taka, jak opisały. 



Nauczyciel zaprasza dzieci na środek sali. Włącza ulubioną muzykę, do której dzieci tańczą. Co jakiś czas 
Nauczyciel rzuca kostką wyciętą i sklejoną z pomocy dydaktycznej nr 1. Gdy wypadnie jakieś zjawisko 
pogodowe - Nauczyciel informuje dzieci, co wypadło na kostce. Dzieci nie przestają tańczyć i wykonują 
dodatkowe gesty dopasowane do obrazka.

Wiatr - dzieci poruszają rękami jak drzewa na wietrze.
Słońce - dzieci poruszają rękami, jakby wkręcały żarówki.
Tornado - dzieci kręcą się w kółko jak tornado.
Deszcz - dzieci podnoszą ręce do góry i ruszając palcami, opuszczają je w dół. 
Śnieg - dzieci udają, że im zimno.
Błyskawice - dzieci skaczą do góry.

Po skończonej zabawie Nauczyciel podsumowuje, mówiąc, że pogoda jest zmienna, tak jak mogliśmy
to zaobserwować w naszej zabawie. Może się zmieniać z dnia na dzień lub nawet kilka razy dziennie. 

POGODA ZMIENNĄ JEST
(zabawa ruchowa; potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1: Kostka) 
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CO TO JEST KLIMAT
(potrzebna karta pracy nr 1: Strefy klimatyczne) 

A jak jest z klimatem? Czy ktoś wie, co to klimat? Nauczyciel zadaje pytania dzieciom i słucha odpowiedzi. 
Następnie wyjaśnia, że klimat jest bardziej stały niż pogoda, bo określamy go na podstawie wieloletnich 
(przynajmniej z 30 lat) obserwacji zjawisk pogodowych występujących w danej części świata. 

Następnie Nauczyciel pyta dzieci, czy wszędzie, na całym świecie panuje taki sam klimat jak u nas, i rozdaje 
kartę pracy nr 1, na której narysowana jest kula ziemska. 
Zadaniem dzieci jest pokolorowanie jej według kodu kolorystycznego - w ten sposób powstaje mapa stref 
klimatycznych. Następnie Nauczyciel objaśnia, czym są strefy klimatyczne. Mówi, że nie wszędzie na Ziemi 
są takie same pory roku jak u nas i nie wszędzie obserwujemy te same zjawiska pogodowe. Są miejsca, 
w których jest wiecznie mroźno, a są też takie obszary, w których panują upały i nigdy nie spadł tam 
śnieg. Następnie Nauczyciel pyta dzieci, jaki klimat panuje w Polsce, i rozmawia chwilę z dziećmi na temat 
klimatu umiarkowanego, odwołując się do czterech pór roku. 

Na zakończenie Nauczyciel podsumowuje, mówiąc, że zmiany klimatu trudno zauważyć gołym okiem. 
Codziennie naukowcy, w tym meteorolodzy, obserwują pogodę. Przez wiele, wiele lat zbierają dane, 
mierząc temperaturę. Dzięki temu mogą określić, czy klimat się zmienia. 
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KLIMAT SIĘ ZMIENIA
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 2: 
Wezwanie Kubusia)

● Następnie Nauczyciel mówi o tym, 
że otrzymał bardzo ciekawy list, 
i pyta dzieci, czy chcą go posłuchać. 

● Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi 
Nauczyciel pokazuje dzieciom pomoc 
dydaktyczną nr 2: Wezwanie 
Kubusia i czyta jej treść.
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KLIMAT SIĘ ZMIENIA
(potrzebna Identyfikator „Kubusiowego 
Przyjaciela Natury”)

● Po odczytaniu wiadomości od Kubusia 
Nauczyciel pyta dzieci, czy są gotowe na 
misję, do której wezwał ich Kubuś, oraz 
rozdaje Identyfikatory „Kubusiowego 
Przyjaciela Natury”. 

● Dzieci wypełniają stronę, rysując swoją 
podobiznę i wymyślając swój pseudonim. 
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JAKIE SĄ SKUTKI GLOBALNEGO OCIEPLENIA?
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 3: Dzieci mają głos oraz globus lub narysowana 
mapa świata na kartce z flipcharta) 

Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie, o czym Kubuś pisał w swoim wezwaniu. Dzieci odpowiadają, 
a gdy padnie w ich wypowiedziach temat wzrostu temperatury na Ziemi, Nauczyciel mówi o tym, 
że tak jak gorączka sprawia, że gorzej się czujemy, na Ziemi występują określone skutki zmiany 
klimatu.
Następnie Nauczyciel pyta, czy dzieci chcą posłuchać, co mają do powiedzenia dzieci z innych stron 
świata, i czyta dziecięce wypowiedzi z wyciętych kart z pomocy dydaktycznej nr 3: Dzieci mają 
głos.
Jeśli Nauczyciel posiada globus - może wskazywać dzieciom, z jakiej części świata pochodzi dane 
dziecko. Po każdej wypowiedzi Nauczyciel pyta dzieci, jaki problem występuje w miejscu, skąd 
pochodzi dziecko, i prosi, aby dzieci wybierały obrazek pasujący do opisywanego problemu.
Obrazki są wycięte z pomocy dydaktycznej nr 3 i rozsypane tak, aby każde dziecko widziało, 
co się na nich znajduje.
Po przeczytaniu wypowiedzi Zosi Nauczyciel prosi dzieci, aby wróciły wspomnieniami do ostatniej 
zimy i spróbowały sobie przypomnieć, czy było wtedy dużo śniegu. 
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DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
(potrzebna pomoc dydaktyczna dla Nauczyciela nr 4; woreczek lub torba papierowa 
na losy) 

 

Przed zajęciami Nauczyciel kopiuje pomoc dydaktyczną nr 4 i wycina przedstawione na niej rysunki, tak 
aby każde dziecko mogło otrzymać jeden z nich. Następnie wkłada je do woreczka lub papierowej torby.
Na wstępie Nauczyciel pyta dzieci, czy domyślają się, dlaczego na Ziemi jest coraz goręcej, i prosi, aby dzieci 
wylosowały po jednej karteczce z ilustracją.

Nauczyciel wyjaśnia, że na Ziemi jest dużo fabryk (prosi, aby dzieci, które wylosowały karteczki z ilustracją 
fabryk, położyły je na narysowanej mapie świata), domów ( jw.), jeździ dużo samochodów ( jw.) oraz lata 
dużo samolotów ( jw.). To wszystko wytwarza gazy cieplarniane, w tym dwutlenek węgla. (Nauczyciel 
prosi, aby dzieci, które wylosowały chmurki CO2, położyły je na mapie). Następnie kontynuuje: Gazy 
cieplarniane wydobywają się wraz ze spalinami z kominów oraz rur wydechowych i tworzą warstwę 
nad Ziemią, która zatrzymuje ciepło. Im więcej jeździ samochodów, im więcej lata samolotów, im więcej 
jest fabryk i domów opalanych węglem, tym więcej gazów cieplarnianych otacza Ziemię. Nauczyciel 
przesuwa chmurki CO2 na zewnątrz rysunku. 
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DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
(potrzebna chusta animacyjna) 

 
ZADANIE DODATKOWE

Aby unaocznić ten proces, Nauczyciel może zaprosić dzieci do zabawy z chustą animacyjną. Następnie 
instruuje dzieci, żeby wyobraziły sobie, że kolorowa płachta to gazy cieplarniane, które kumulują się nad 
Ziemią, i prosi, aby wszystkie schowały się pod chustą i chwilę poczekały pod jej przykryciem. Po pewnym 
czasie Nauczyciel zdejmuje z dzieci płachtę i pyta o wrażenia. Czy pod przykryciem było cieplej, czy na 
zewnątrz? Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel raz jeszcze podkreśla, że na Ziemi jest cieplej, ponieważ 
warstwa gazów cieplarnianych zatrzymuje na niej ciepło. 
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CZY MOŻEMY COŚ ZROBIĆ?
(potrzebny film pt. „Dbaj o naturę. To się podwójnie opłaca”) 

 

Nauczyciel zadaje pytanie dzieciom, czy możemy coś zrobić, aby zatrzymać zmiany klimatyczne? Słucha 
odpowiedzi dzieci i podsumowuje, mówiąc, że dobrą wiadomością jest to, że wszystko jest w naszych 
rękach. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony klimatu i redukcji wysyłania CO2 do atmosfery. Jak? 
Obejrzyjcie film, w którym Kubuś udzieli Wam kilku wskazówek.

Następnie Nauczyciel prosi dzieci o uwagę i włącza film.
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CO MOŻEMY ZROBIĆ?
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 6: Sposoby działania) 

 

Po emisji filmu Nauczyciel pyta dzieci o rady, których udzielił im Kubuś. Dzieci dzielą się zapamiętanymi 
informacjami, wśród których powinny być wymienione następujące czynności:

● jazda na rowerze zamiast samochodem,
● segregowanie odpadów,
● wyłączanie światła - oszczędzanie prądu,
● sadzenie różnych roślin i drzew,
● naprawianie zepsutych rzeczy.

Gdy dzieci wymieniają poszczególne rady, Nauczyciel pokazuje wycięte z pomocy dydaktycznej nr 6 
rysunki albo kładzie je na podłodze lub stole, przy którym wszyscy siedzą. Jeśli jakiś sposób nie został przez 
dzieci wymieniony, Nauczyciel pokazuje ilustrację i prosi dzieci o interpretację. 
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MNIEJ GADANIA, WIĘCEJ DZIAŁANIA
(potrzebne żetony) 

 

Następnie Nauczyciel pyta dzieci, w jaki sposób ich zdaniem można wcielić w życie przedstawione pomysły. 
Co mogą wszyscy robić w przedszkolu, aby choć część rad Kubusia zastosować w praktyce. Słucha dzieci, 
podchwytuje i rozwija przedstawione propozycje. 

Na końcu rozdaje dzieciom żetony, po jednym dla każdego dziecka, mogą to być także drobne przedmioty, 
np. klocki, i zaprasza dzieci do głosowania. Dzieci kładą żetony na wybranej ilustracji i w ten sposób oddają 
swój głos. Następnie stara się razem z dziećmi opracować plan realizacji wybranej czynności. Np. jeśli dzieci 
postanowią, że będą wyłączać światło, Nauczyciel przypomina im o zadaniu każdego dnia. Może także 
nagradzać pożądane zachowanie, rysując uśmiechniętą buzię na przygotowanej wcześniej planszy z dniami 
tygodnia. Wszystko zależy jednak od wybranego pomysłu. 
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ZAKOŃCZENIE
(potrzebny Identyfikator „Kubusiowego Przyjaciela Natury”) 

 

Na zakończenie Nauczyciel prosi, aby dzieci narysowały wybraną do realizacji czynność w Identyfikatorze 
„Kubusiowego Przyjaciela Natury”, w części poświęconej misji PRZEDSZKOLE. 

Dziękuje za wspólne zajęcia i mówi, że bardzo dużo się dzisiaj dowiedziały i że to ważne, żeby wiedzieć, 
co się dzieje z klimatem na naszej Ziemi, po to aby przeciwdziałać negatywnym skutkom globalnego 
ocieplenia. 

Oświadcza także uroczyście, że misja PRZEDSZKOLE została zakończona, i rozdaje odznaki, które dzieci 
przyklejają w odpowiednie miejsce w Identyfikatorze „Kubusiowego Przyjaciela Natury”. 
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