


WPROWADZENIE W TEMAT1.

1.

Nauczyciel może zacząć zajęcia na zewnątrz, na przykład w przedszkolnym ogródku lub pobliskim parku. 
Jeśli pogoda nie sprzyja spacerom, ćwiczenie można przeprowadzić, spoglądając z dziećmi przez okno. 
Nauczyciel prosi, aby dzieci rozejrzały się dookoła i opowiedziały, co widzą, a co jest dziełem rąk ludzkich. 
Dzieci dzielą się swoimi pomysłami. 

Następnie Nauczyciel kontynuuje i prosi, aby dzieci tym razem zwróciły uwagę w swoich obserwacjach na 
rzeczy, które powstały naturalnie i są częścią przyrody. Nauczyciel słucha wypowiedzi dzieci. W razie 
potrzeby naprowadza je lub zadaje pomocnicze pytania. 

Aby zainspirować zwłaszcza młodsze przedszkolaki, Nauczyciel może zacząć zabawę od siebie. 
Podsumowując aktywność, Nauczyciel mówi, że wymienione przez dzieci rzeczy, zjawiska i stworzenia, 
które nie zostały stworzone przez człowieka, takie jak: woda, powietrze, słońce, chmury, rośliny oraz 
zwierzęta – nazywamy naturą.



Na zewnątrz lub po powrocie do sali przedszkolnej 
Nauczyciel wspomina o wezwaniu do kolejnej misji, które 
wysłał do dzieci Kubuś. 

Następnie czyta treść pomocy dydaktycznej nr 1. 

WEZWANIE DO MISJI
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1: Wezwanie do misji) 
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FILM3.

3.

Po powrocie do sali Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: czy pamiętacie, czego dotyczy dzisiejsza misja? 
W razie potrzeby naprowadza dzieci na odpowiedź. 

Następnie prosi o uwagę i włącza film pt. „Dbaj o rośliny i zwierzęta. Dla Ziemi trzeba żyć lepiej”. 

(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 2: Film) 



DLACZEGO ROŚLINY I ZWIERZĘTA SĄ TAKIE WAŻNE?
(potrzebna karta pracy dla dzieci nr 1: Rośliny i zwierzęta oraz zielone farby)

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę pracy nr 1 i pyta, czy pamiętają z obejrzanego filmu, dlaczego rośliny 
i zwierzęta są takie ważne. 
Następnie prosi, aby dzieci przyjrzały się dokładnie ilustracjom na karcie pracy nr 1. Dzieci opowiadają, co 
widzą na obrazkach. W razie potrzeby Nauczyciel naprowadza dzieci na prawidłowe odpowiedzi. Dalej prosi, 
by dzieci połączyły pień drzewa z listkami. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że w ten sposób powstaje drzewo. 
Dzieci mogą także dorysować więcej gałęzi.  

Następnie Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na narysowane zwierzęta i na to, co one robią na ilustracji. 
I tak jak w przypadku roślin, Nauczyciel wyjaśnia, pomaga.

Kret - spulchnia ziemię.
Mrówki - rozkładają martwą materię. 
Ptaki - rozsiewają nasiona.
Pszczoły - zapylają rośliny.

Następnie Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: czego brakuje na ilustracji? (Odpowiedź: liści). 
Na zakończenie Nauczyciel rozdaje dzieciom zieloną farbę. Dzieci maczają palce w farbie i przy pomocy 
odcisków tworzą liście na drzewie. 
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CO TO JEST EKOSYSTEM?
(potrzebne kartonowe opakowania po jajkach oraz pomoc dydaktyczna dla 
Nauczyciela nr 3 pocięta na kawałki, klej

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartonowe opakowania po jajkach oraz karteczki wycięte z pomocy 
dydaktycznej nr 3. Narysowane są na nich różne elementy natury, takie jak słońce, chmury, deszcz, rośliny, 
zwierzęta, woda oraz skały. Dzieci przyklejają karteczki na wierzch opakowań. W trakcie pracy dzieci opisują 
to, co jest narysowane na ilustracjach, które otrzymały. 
Gdy ta część ćwiczenia zostanie wykonana, Nauczyciel prosi, aby dzieci ułożyły ze swoich opakowań wieżę. 
Można układać je tak jak w grze jenga. Dalej Nauczyciel poleca, aby ochotnik wyciągnął jedno z opakowań z 
dołu lub ze środka konstrukcji. Ta powinna się przewrócić lub zachwiać. Jeśli tak się nie stanie, ochotnik 
wyciąga jeszcze jeden element. Gdy wieża runie, Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: co się stało i dlaczego? 
Słucha interpretacji dzieci, a następnie wyjaśnia, mówiąc, że wszystkie elementy natury, takie jak: rośliny, 
zwierzęta, grzyby, skały, woda, powietrze, słońce, składają się na większą całość zależną od siebie. Jeśli 
któregoś z tych elementów zabraknie, wpływa to niekorzystnie na inne elementy. Tak jak z naszymi 
pudełkami. 

   
Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na to, że trzeba pamiętać, że każda, nawet najmniejsza część natury jest 
ważna. Dlatego należy dbać o wszystkie, nawet najdrobniejsze stworzenia czy rośliny. 
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POD OCHRONĄ
(potrzebne nadal kartonowe opakowania po jajkach)

Nauczyciel mówi, że obecnie na świecie wiele gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. 
Dlatego niektóre z nich objęte są ochroną prawną. To znaczy, że w przypadku roślin nie wolno ich 
niszczyć, wykopywać, ścinać i zrywać, a w przypadku zwierząt zabronione jest ich męczenie, łapanie czy 
zabijanie, a także płoszenie czy umyślne niszczenie ich gniazd.

Następnie Nauczyciel prosi dzieci, aby ze stosu wybrały te pudełka, na których została przyklejona ilustracja 
zwierzęcia. Nauczyciel pyta dzieci, czy rozpoznają narysowane zwierzęta, a w razie potrzeby podpowiada ich 
prawidłowe nazwy. Na zakończenie Nauczyciel uświadamia dzieciom, że między innymi te zwierzęta są w 
Polsce pod ochroną i raz jeszcze powtarza wspólnie z dziećmi, co to oznacza. 
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PUDEŁKA NA SKARBY
(potrzebne nadal kartonowe opakowania po jajkach oraz farby)

Następnie dzieci zabierają swoje pudełka do stolików i tworzą z nich PUDEŁKA NA SKARBY 
„KUBUSIOWYCH PRZYJACIÓŁ NATURY”. Na zewnątrz kolorują je lub ozdabiają. Mogą się również 
podpisać. Jeśli nie potrafią, w ich imieniu robi to Nauczyciel. W ten sposób każde dziecko będzie miało własne 
pudełko, do którego będzie mogło zbierać pamiątki po wizycie w lesie lub na spacerze.
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● Opcjonalnie dzieci mogą pokolorować 
pudełka w środku, używając różnych 
kolorów. Wtedy zadanie będzie polegać na 
tym, aby zebrać skarb tego samego koloru, 
co dane zagłębienie. Jak na rysunku poniżej. 
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MISJA LAS
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 4: Misja las) 

Tę część scenariusza najlepiej zrealizować w terenie, na przykład 
w lesie lub parku, na specjalnie zorganizowanym spacerze 
lub wycieczce. 

Nauczyciel zabiera ze sobą pomoc dydaktyczną nr 4, na której 
umieszczone zostały zadania dla całej grupy. Podczas wycieczki lub 
spaceru Nauczyciel czyta dzieciom poszczególne zadania, które 
wspólnie wykonują.
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ZAKOŃCZENIE
(potrzebny Identyfikator „Kubusiowego Przyjaciela Natury” oraz piosenka pt. 
„Przyrodzie pomagamy”)

Nauczyciel prosi o wyjęcie Identyfikatorów „Kubusiowego Przyjaciela Natury” i narysowanie rzeczy, które 
dzieci najlepiej zapamiętały, będąc na spacerze, a które są związane z naturą. Dzieci rysują je w części 
poświęconej misji LAS. Następnie Nauczyciel oświadcza dzieciom, że misja LAS została zakończona 
i wręcza im odznaki, które dzieci przyklejają w odpowiednie miejsce w Identyfikatorze „Kubusiowego 
Przyjaciela Natury”.

Na zakończenie Nauczyciel informuje dzieci, że wykonały wszystkie 4 misje i dzięki temu stały się 
pełnoprawnymi „Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury”. Nauczyciel włącza piosenkę pt. „Przyrodzie 
pomagamy”, która jest podsumowaniem całego programu. Nauczyciel może także nauczyć dzieci tekstu, 
tak aby mogły zaśpiewać razem z Kubusiem. 

9.

12.

https://kubus.pl/bajka/przyrodzie-pomagamy/
https://kubus.pl/bajka/przyrodzie-pomagamy/
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