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Przed Wami materiały edukacyjne, które przygotowaliśmy wspólnie z naszymi

partnerami – Lipką (ekologiczna organizacja edukacyjna z Czech) i DAPHNE
(instytut stosowanej ekologii ze Słowacji). Materiały te uzupełniają edukacyjne

treści zamieszczone w książce „Niesamowite przygody Toli, Poli i Urwisa”  
 i wraz z nią stanową jeden komplet. Wierzymy, że będzie to świetne narzędzie dla

nauczycieli, którzy chcieliby wprowadzić edukację ekologiczną w swoich klasach   

 i grupach. Książka i materiały edukacyjne zapoznają dzieci z wybranymi Celami
Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

KILKA SŁÓW NA POCZĄTEK 

WPROWADZENIE

https://www.lipka.cz/
http://daphne.sk/
https://tuptuptup.org.pl/sdg-dla-dzieci/
https://tuptuptup.org.pl/sdg-dla-dzieci/
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C4%85%C5%BCka_pl.pdf


angażujcie dzieci na każdym etapie realizacji zadań (przy zbieraniu kwiatów na łące,

rozdawaniu materiałów);

upewniajcie się, czy dzieci mają wystarczająco dużo czasu na refleksje (by cele

zadań zostały osiągnięte i by dzieci miały okazję na wyrażenie swoich emocji); 

zawsze kończcie zajęcia pozytywnie.

W ten sposób działając lokalnie, wspieramy realizację globalnej strategii ONZ Agenda

2030.   

Przeczytajcie dzieciom bajki z książki „Niesamowite przygody Toli, Poli i Urwisa”   i

poznajcie zasady ochrony środowiska. Bajek w wykonaniu wspaniałych lektorów

(Jarosława Boberka, Krystyny Czubówny, Joanny Jabłczyńskiej, Łukasza
Nowickiego, Magdaleny Różczki oraz Mariusza Szczygła) możecie również

wysłuchać na naszym kanale Youtube. 

Po przeczytaniu bajek przejdźcie do praktyki. Przygotowaliśmy 6 scenariuszy. Każdy

dedykowany jest jednej z bajek, każdy dotyczy innego tematu. Wykonując pracę

plastyczną lub grając w grę, dzieci nie tylko będą miały świetną zabawę, ale również

utrwalą wiedzę na temat zmiany klimatu, segregacji śmieci, ochrony bioróżnorodności

oraz zapobiegania suszy. Wskazując dzieciom problemy, inspirujemy je do szukania

rozwiązań. Zachęcamy do małych zmian, najpierw na własnym podwórku, w domu,

przedszkolu lub szkole. Podpowiadamy, co mali obywatele mogą zrobić sami lub      

 w zespole, reszta – zależy od ich pomysłowości i zapału. W trakcie realizacji projektu:

„Eko-patrol” - SDG 12, Odpowiedzialna konsumpcja 

„W poszukiwaniu wody” - SDG 6, Czysta woda

„Bzyczące zebranie”, ”Łąkowa orkiestra”- SDG 15, Życie na lądzie

„Życiowa przygoda” - SDG 14, Życie pod wodą

„Czas minął, trzeba działać” - SDG 13, Zmiana klimatu 

https://www.youtube.com/watch?v=AzTJWtEku3M&t=664s
https://www.youtube.com/watch?v=0oRJZj6VzEs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=SdQAa0A4XvA&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=wKqLMKAdnpM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wKqLMKAdnpM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=M7fFEVhfisE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=CQFzzaZaBVU&t=1s


Kilka naszych praktycznych wskazówek. Na końcu materiału znajdziecie listę

załączników, do których odwołujemy się w scenariuszach. Lista jest podlinkowana 

 i odsyła do każdego załącznika bezpośrednio. Możecie je pobrać, wydrukować lub

korzystać z nich w wersji elektronicznej. 

Materiały edukacyjne powstały w ramach

międzynarodowego projektu „Kids for Eco-Action”,

przy wsparciu finansowym Międzynarodowych

Funduszy Wyszehradzkich.

W materiałach użyliśmy szeregu symboli, które ułatwią Wam szukanie potrzebnych

treści:

Wprowadzenie

Edukacyjny cel
scenariusza

Zastanów się

Obserwuj

Zagraj

Trochę teorii

Użyj pamięci

Eksperymentuj

Przeczytaj bajkę

Oczekiwane efekty

Wykonaj kreatywną
pracę

Czas na ruch

Użyj zmysłów

https://www.culturelab.pl/kids-for-eco-action-projekt-funduszu-wyszehradzkiego/


Eko-patrol to zajęcia poświęcone tematyce segregacji śmieci. Dzieci zostaną

zachęcone do działań na rzecz środowiska: do segregacji na 5 frakcji,

odpowiedniego dzielenia odpadków i brania odpowiedzialności za własne ogryzki,

chusteczki i inne odpadki, które często nie trafiają w prawidłowy sposób do kosza.

Cele edukacyjne: 
Dzieci zwiększą swoją wiedzę z zakresu „Odpowiedzialnej konsumpcji” (12 Celu

Zrównoważonego Rozwoju ONZ). Dzieci dowiedzą się, jak dzielić odpadki na

metal, szkło, papier, plastik i bio-odpadki, poznają również wyjątki związane      

 z segregacją. Dodatkowo zrozumieją, jak niebezpieczne dla zdrowia zwierząt są

śmieci pozostawione w nieodpowiednim miejscu (np. w parku czy na plaży). 

SEGREGACJA ŚMIECI 

EKO-PATROL



książka „Niezwykłe przygody Toli, Poli i Urwisa. Nikt nie jest zbyt młody, żeby

pomagać przyrodzie"

Kogo nasi bohaterowie znaleźli na plaży?

Co się stało foczce, którą Tola, Pola i Urwis znaleźli na plaży?

zadanie 1.  BAJKA "eko patrol"
Cel: Zwiększenie motywacji do działań na rzecz środowiska.

Czas: 15 min

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz 

Materiały: 

 

Nauczyciel czyta historię "Eko patrol" z książki lub strony online. Na koniec bajki

nauczyciel zadaje pytania:

Dzieci wiedzą, jak segregować śmieci na 5 frakcji: metal i plastik, papier, szkło,

bio-odpadki, odpady zmieszane.

Dzieci potrafią wyjaśnić własnymi słowami, czym jest segregacja śmieci oraz

recykling.

Dzieci potrafią rozpoznać, które odpadki rozkładają się dłużej od innych.

Dzieci znają konsekwencje połknięcia przez zwierzę odpadków.

Dzieci rozumieją, jak niebezpieczne dla zdrowia zwierząt mogą być odpadki.

Efekty:

przebieg zadania

https://tuptuptup.org.pl/foka-w-tarapatach-czyli-jak-powstal-ekopatrol/


5 pojemników na odpadki;  

żetony z produktami do segregacji (należy je wyciąć i, jeśli to możliwe, zalaminować,

by dłużej służyły na zajęciach) (zał. 1.2); 
obrazki koszy do segregacji. Kosze należy wyciąć, a następnie przyczepić kartki do

pustych pojemników (zał. 1.2).

zadanie 2.  Recyklingowe Koło fortuny
Cel: Zdobycie umiejętności segregacji odpadków.

Czas: 15 min

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały:

Na podłodze nauczyciel ustawia pojemniki z przyczepionymi kartkami z zał.1.2
(ilustrującymi kosze na papier (niebieski), plastik i metal (żółty), szkło (biały i zielony),

bio-odpadki (brązowy) i śmieci zmieszane (czarny)). Nauczyciel prosi, aby dzieci

usiadły w kole, tak by nasze 5 pojemników stanowiło część obwodu koła. Ważne jest,

aby dzieci nie zasłaniały siebie i nie tworzyły dwu-szeregu. 

W jaki sposób Tola, Pola i Urwis postanowili poradzić sobie z problemem zaśmiecanej
plaży? Jaki patrol założyli?
Jakiego rodzaju śmieci zwierzęta zostawiały na plaży?
Czy nasi bohaterowie posegregowali śmieci w odpowiedni sposób? Jeśli nie, to czy
pamiętasz jakie błędy popełnili?

przebieg zadania

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.2.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.2.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.2.pdf


Co znajduje się na żetonie? Czy jest to papier, plastik, szkło czy bio-odpadek?
Do którego kosza planuje wyrzucić dany odpadek?

Kiedy dzieci usiądą w kole, nauczyciel informuje je, że pobawią się w zabawę zwaną
"kołem fortuny". Każde dziecko w odpowiednim czasie otrzyma od nauczyciela żeton
(wycięty z zał. 1.2). Trzymając w ręku wylosowany żeton, będzie miało za zadanie
głośno odpowiedzieć na trzy pytania:

Jeśli dziecko poprawnie odpowie na powyższe trzy pytania, będzie mogło wstać 
 z miejsca i wrzucić żeton do odpowiedniego pojemnika. Aby dzieci lepiej zrozumiały
instrukcję, nauczyciel wyciąga jeden żeton i głośno informuje, jaki przedmiot wylosował,
z jakiego tworzywa jest zrobiony, a następnie podchodzi do pojemnika w wybranym
kolorze i wrzuca żeton do kosza. 

Kiedy dzieci zrozumieją zasady gry, nauczyciel informuje, że nie będą otrzymywać
żetonów po kolei, ale będą one przypadkowo losowane przez nauczyciela. Nauczyciel
zamieni się w koło fortuny - staje w centrum koła, zamyka oczy, wyciąga palec
wskazujący do przodu (jak wskazówka zegara) i zaczyna obracać się na około własnej
osi. Po około dwóch obrotach zatrzymuje się i otwiera oczy. Dziecko wskazane przez
jego dłoń zostaje wylosowane do zabawy. Po poprawnej odpowiedzi i wrzuceniu
odpadka do odpowiedniego pojemnika można dziecku "przybić piątkę” i ponownie
zamienić się w koło fortuny celem wytypowania kolejnego uczestnika gry. W grę
bawimy się do wyczerpania żetonów.

Na koniec nauczyciel siada za pojemnikami i jeszcze raz powtarza, które produkty
zostały wrzucone do koszy z papierem, plastikiem, szkłem, bio-odpadkami i odpadkami
zmieszanymi.

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.2.pdf


Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki. Prosi o odnalezienie 10 różnic między rysunkami.
Kiedy dzieci zakończą zadanie, prowadzący prosi, aby jedno z dzieci przeczytało na głos
wszystkie zaznaczone różnice. Powinno wymienić odpowiednio: słomkę plastikową,
butelkę plastikową, reklamówkę, puszkę metalową, jednorazową pieluszkę, kubek
styropianowy/plastikowy, oponę, ogryzek, gazetę, wyspę bezludną. 

plansza „Porównaj rysunki” dla każdego dziecka (zał. 1.3)

zadanie 3.  znajdź 10 różnic na plaży
Cel: Umiejętność rozpoznawania odpadków w codziennym środowisku. Zwiększenie
świadomości, jak długo rozkładają się poszczególne odpadki.
Czas: 5 minut
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały:

przebieg zadania

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.3.pdf


Prowadzący rozdaje 4 grupom kartki z symbolami odpadków i prosi, aby każda grupa
uszeregowała odpadki zgodnie z 3 kategoriami. Prowadzący tłumaczy, że wie, iż dzieci
będą zgadywać i nie mają jeszcze pełnej wiedzy na ten temat. 

plansza „Porównaj rysunki” dla każdego dziecka (zał. 1.3)
wycięte rysunki odpadków (zał. 1.4)
kartki A4 z zaznaczonymi okresami rozkładu odpadku (do 1 msc., do 1 roku, do 100 

lat, do 500 lat)  (zał. 1.4)
4 małe pojemniki 
taśma do przyklejenia kartek do pojemników

Materiały:

zadanie 4.  Jak wiele lat? 
Cel: Zwiększenie świadomości, jak długo rozkładają się poszczególne odpadki.
Czas: 15 min
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

przebieg zadania

Nauczyciel prosi dzieci, aby policzyły do czterech i zapamiętały swoją cyfrę. Tym samym 
dzieli grupę na 4 drużyny. Dzieci mają za zadanie usiąść na dywanie w grupach nr 1, 2, 3 
lub 4. Nauczyciel informuje, że porozmawiają o tym, jak długo odpadki się rozkładają. Ile 
potrzeba lat, by odpadek rozłożył się. Prowadzący stawia na stole 3 kartki z cyframi       

i symbolami okresów rozkładu. Informuje, że kartki obrazują, jak długo dany odpadek 
rozkłada się.

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.3.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.3.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.4.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.4.pdf


szablony foki, ryby i kaczki wycięte z grubego kartonu w kilku egz. (zał. 1.5) 
niebieskie kartki – po jednej dla każdego dziecka
kolorowe kartki – po jednym kolorze dla dziecka
dla każdego ucznia ołówek 
nożyczki
klej w płynie

Materiały:

Po kilku minutach nauczyciel prosi kolejne drużyny, aby wybrały jeden odpadek
 i poinformowały pozostałe grupy, jak długo według nich może rozkładać się taki element. 
Za każdym razem nauczyciel koryguje odpowiedź lub informuje o poprawności 
wykonania zadania. Następnie prosi o wrzucenie odpadka do odpowiedniego pojemnika.

Po 12 turach (każda drużyna opowie o 3 śmieciach) wszystkie odpadki znajdą się 
w odpowiednich pojemnikach. Na koniec zadania prowadzący wyjmuje ponownie 
odpadki i wspólnie z klasą podsumowuje, które śmieci rozkładają się najdłużej, a które 
najkrócej. Które produkty powinniśmy ograniczyć do minimum, aby nie zanieczyszczać 
naszej planety. Może rozdać dzieciom xero zał. 1.3 i poprosić o połączenie ilustracji         
i liczb w pary.

zadanie 5.  Brzuszki zwierząt 
Cel: Zwiększenie świadomości dzieci, że brak segregacji odpadków może zagrażać 
życiu zwierząt.
Czas: 25 min
Miejsce: sala/klasa 

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.3.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.5.pdf


przebieg zajęć

małe fragmenty odpadków, które dzieci mają przynieść na zajęcia (torebki foliowe,
żyłki, plastikowe zakrętki do butelek, kapsle, spinki i inne śmieci wyrzucane na co
dzień w domu) – każde dziecko ma za zadanie przynieść kilka odpadków z domu

 

Przed rozpoczęciem zajęć plastycznych nauczyciel pokazuje dzieciom kilka zdjęć
organizacji WWF wskazujących na zanieczyszczenie oceanów plastikiem. Informuje,    
 że plastikowe torebki, butelki i inne odpadki często postrzegane są przez zwierzęta jako
pokarm i lądują w ich brzuchach.

Nauczyciel pokazuje dzieciom przygotowane szablony z zał. 1.5. Dzieci wybierają
szablon i na własnej kolorowej kartce bloku technicznego A4 odrysowują wybrane
zwierzę (fokę, kaczkę lub rybę). Jeśli grupa jest młodsza, nauczyciel przygotowuje
wycięte zwierzęta przed zajęciami. Po jednym zwierzęciu dla każdego dziecka.

Dziecko wycina odrysowanego zwierzaka, a następnie przykleja go do niebieskiej kartki
(Zwierzę powinno być mniej więcej po środku kartki, tak aby żaden jego element nie
wychodził poza niebieską kartkę A4.). Dzieci przyklejają do swojego zwierzęcia różnego
typu odpadki, które przyniosły z domu: torebki foliowe, opakowania po ciasteczkach,
żyłki, plastikowe zakrętki do butelek, kapsle, końcówkę pasty/kremu, spinki i inne śmieci
wyrzucane na co dzień w domu.

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_1.5.pdf
https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2017-11-04/blekitna-planeta-tonie-w-odpadach-na-oceanach-tworza-sie-wyspy-smieci/


Poprzez bajkę i związane z nią zadania artystyczne, kreatywne i ruchowe, a także

eksperymenty, dzieci uczą się o wodzie i jej znaczeniu dla środowiska oraz zdrowia 

 i życia organizmów.

Cele edukacyjne: 
Dzieci zwiększą swoją wiedzę z zakresu „Czysta woda i warunki sanitarne” (6 Celu

Zrównoważonego Rozwoju ONZ) oraz dowiadują się, jak duże znaczenie dla

środowiska ma woda.

SUSZA I PUSTYNNIENIE

W POSZUKIWANIU WODY



książka „Niezwykłe przygody Toli, Poli i Urwisa. Nikt nie jest zbyt młody, żeby
pomagać przyrodzie"

Skąd wiadomo, że pole Terki jest suche? 

Co działo się z deszczem, który padał na pole Terki? 

zadanie 1.  BAJKA "W poszukiwaniu wody"
Cel: Zwiększenie motywacji do działań na rzecz środowiska.

Czas: 15 min

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz 

Materiały: 

 

Nauczyciel czyta bajkę pt. „W poszukiwaniu wody” i zadaje związane z nią pytania.

Przykładowe pytania: 

Dzieci potrafią uzasadnić konieczność oszczędzania wody. 
Dzieci potrafią stworzyć poidełko dla ptaków. 
Dzieci potrafią określić znaczenie zagajników/skupisk roślin dla środowiska.
Dzieci potrafią określić znaczenie wody dla środowiska oraz życia roślin i
zwierząt.

Efekty:

przebieg zadania

https://tuptuptup.org.pl/w-poszukiwaniu-wody/


sprzęt do odtwarzania (odtwarzacz CD/mp3, komputer, głośniki)

karty z obrazkami (zał.2.2.1)
nagranie z dźwiękami wody (zał.2.2.2)

zadanie 2.  Woda  w  gospodarstwie  domowym
Cel: Dzieci dowiadują się, do czego używa się wody w domu i jak można ją oszczędzać.

Czas: 15 min
Miejsce: sala lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy po 3-6 osób i rozdaje im karty z obrazkami

przedstawiającymi codzienne zajęcia domowe, które wymagają użycia wody. Dzieci

rozkładają karty przed sobą. Nauczyciel odtwarza nagranie z dźwiękami obrazującymi te

czynności. Zadaniem dzieci jest zgadnąć, która czynność z obrazków pasuje do

słyszanych dźwięków. Czynności przedstawione na kartach z obrazkami: 

przebieg zadania

W jaki sposób drzewa zatrzymują wodę w ziemi?
Jak wyglądał ogród Tyka? 
Czemu Terce łatwiej się oddychało w ogrodzie Tyka? 
Gdzie w ogrodzie Tyka znajdowała się woda?

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_2.2.2.zip
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_2.2.1.pdf


Należy zawsze zakręcać wodę w trakcie mycia zębów. 
Korzystanie ze zmywarki do naczyń pomaga oszczędzać wodę. 
Najlepszy jest sedes z dwoma rodzajami spłuczki (małą i dużą). Używając małej
spłuczki zużywa się 3 litry wody, a dużej spłuczki - aż 5-6 litrów. 
Prysznic świetnie sprawdzi się przy codziennym myciu - nie trzeba brać kąpieli
każdego dnia. Podczas brania prysznica zużywa się około 40 litrów wody. Przy kąpieli
w wannie zużywa się około 165 litrów.
Woda z kapiących kranów niepotrzebnie się marnuje. 
Czy koniecznie trzeba korzystać z domowego basenu w lecie, gdy panuje susza         
 i brakuje wody? Czy są inne sposoby, by się ochłodzić? Na przykład zmoczenie się
wodą z węża ogrodowego lub pójście na miejski basen.
Gdy trawnik nie jest koszony na krótko, nie wysycha tak szybko - nie trzeba go więc
tak często podlewać.
Woda pitna to oczyszczona wody pochodząca ze zbiorników retencyjnych lub
(rzadziej) z podziemnych otworów wiertniczych. Gdy panuje susza, poziom tej wody
jest niższy. Oszczędzajmy ją wtedy, wybierając wodę użytkową, zamiast wody pitnej.

przebieg zajęć

Po zakończeniu zadania, nauczyciel ponownie wymienia wszystkie czynności, a dzieci
zastanawiają się nad sposobami oszczędzania wody.

kolorowy i biały papier
kredki
bibuła 
nożyczki

zadanie 3.  strój  myszki 
Cel: Dzieci wykonują maskę myszki Terki. 
Czas: 15 min 
Miejsce: sala/klasa 

Materiały: 
wstążka/sznurek
klej
czarna farba do twarzy lub kredka do
brwi 

• pływanie w basenie 
• podlewanie trawnika 
• branie prysznica 
• kapiący kran

 

mycie zębów 
zmywarka do naczyń 
mycie naczyń w zlewie 
spuszczanie wody w toalecie



wąż ogrodowy lub spryskiwacz
dzbanek na wodę dla każdego dziecka (opcjonalnie)

zadanie 4.  Wyprawy Terki po wodę  
Cel: Dzieci poznają fragment historii Terki i odgrywają go.
Czas: 15 min 
Miejsce: Ogród, otwarta przestrzeń w ciepły cień 

Materiały: 

Nauczyciel odczytuje poniższy tekst, a dzieci w przebraniach myszy odgrywają scenki.

Terka smacznie spała, gdy ciepłe promienie porannego słońca połaskotały jej futerko.
Obudziła się, przeciągnęła i z zaciekawieniem wyjrzała z norki. Zmarszczyła brwi,
orientując się, że jest gorąco. Jej pole kukurydzy wyschło i potrzebowało choć odrobiny
deszczu. Terka chwyciła za konewkę (dzieci biorą dzbanki na wodę) i poszła nad
strumień. Po dotarciu na miejsce, zobaczyła tylko cieniutką strużkę mętnej wody, prawie
niewidoczną spod suchych liści. Myszka tupnęła ze złością nogą. Mimo to, nabrała 

Dzieci robią strój myszki - opaskę na głowę z uszami i ogon z bibuły lub sznurka.
Nauczyciel maluje wąsy i mysi nos na twarzach dzieci.

przebieg zadania

przebieg zadania



trochę wody do konewki i wróciła na pole. Szła z trudnością, konewka była bardzo
ciężka. W pierwszej kolejności Terka podlała sadzonki kukurydzy i wróciła do strumienia.
Było jej bardzo gorąco, idąc, ocierała pot z czoła. Nad strumieniem pojawiło się mnóstwo
komarów. Terka obróciła się na pięcie i machnęła łapką, próbując je odgonić. Upuściła
konewkę i klasnęła, chcąc zabić natarczywe owady. Niestety, było ich coraz więcej          
 i więcej, Terka postanowiła więc uciec z powrotem do norki. Tam czekali już na nią
przyjaciele: Tola, Pola i Urwis. Pomachała im radośnie. W odpowiedzi przyjaciele
przyłożyli palce do ust, dając jej znać, by była cichutko. Najwyraźniej chcieli jej coś
pokazać. Razem zakradli się do sąsiedniego ogrodu. Na miejscu rozejrzeli się wokół.
Ogród wyglądał jak dzika dżungla. Stąpali ostrożnie między drzewami i krzakami, omijali
różnorakie rośliny. Zatrzymali się dopiero przy sadzawce. Terka wreszcie poczuła, że nie
jest jej gorąco. Zamknęła oczy, delektując się świeżym powietrzem, cieniem i wilgocią. 

Nauczyciel może pokropić dzieci wodą ze spryskiwacza lub węża ogrodowego. Dzieci
mogą spróbować stworzyć tęczę.

pojemnik na wodę
pędzle

zadanie 5.  Malowanie wodą  
Cel: Dzieci dostrzegają, jak pod wpływem wody zmieniają się kolory w przyrodzie.
Czas: 15 min 
Miejsce: na zewnątrz - ogród, podwórko 

Materiały: 

 

Nauczyciel stawia pojemnik z wodą w ogrodzie i rozdaje dzieciom pędzle. Dzieci moczą
je w wodzie i „malują” różne przedmioty i części roślin - kamyki, korę drzewa, pnie, liście.
Obserwują, jak natura zmienia się pod wpływem wody - kamienie nabierają
wyraźniejszych kolorów, na listkach pokazują się żyłki.

Zadanie 6.  Ile deszczu  spadnie?
Cel: Dzieci dowiadują się, że w różnych częściach ogrodu zbiera się różna ilość
deszczówki. 
Czas: 15 min 
Miejsce: na zewnątrz - ogród, podwórko 

przebieg zadania



płytkie naczynie, np. ceramiczna, szklana lub plastikowa tacka pod doniczkę 
głęboki talerz 
muszle ślimaków

zadanie 7.  Poidełko dla ptaków i owadów
Cel: Dzieci przygotowują własne prace i tym samym pomagają przyrodzie.
Czas: 15 min 
Miejsce: sala/klasa lub na zewnątrz 

Materiały: 

5 identycznych pojemników (np. litrowe pojemniki po jogurcie)
Materiały: 

 

Nauczyciel wraz z dziećmi rozstawia pojemniki w ogrodzie. Nauczyciel wybiera różne
części ogrodu - pod drzewem, na otwartej przestrzeni, pod rynną. Po deszczu dzieci
sprawdzają ilość wody w pojemnikach. Po zakończeniu eksperymentu pojemniki można
zostawić w ogrodzie, by podczas kolejnego deszczu ponownie napełniły się wodą.
Następnie dzieci mogą obserwować, ile czasu będzie potrzebne na jej wyparowanie.

przebieg zadania

przebieg zadania



łopatki lub kijki do poruszenia ziemi

zadanie 8.  Woda poszukiwana!  
Cel: Dzieci uczą się, jak woda wsiąka w ziemię po deszczu.
Czas: 15 - 20 min 
Miejsce: ogród po deszczu

Materiały: 

 

Nauczyciel rozdaje łopatki lub dzieci same znajdują sobie narzędzia - kijki do kopania    
 w ziemi. Zadaniem dzieci jest wykopanie niewielkich dołków w różnych miejscach         
 w ogrodzie i sprawdzenie, na jakiej głębokości znajduje się woda po deszczu. Mogą
sprawdzać na grządkach z kwiatami, pod drzewami, na ubitej ziem (np. w miejscu,         
 w którym często biegają), w piaskownicy. 

Dzieci wkładają kamyki i muszle do naczynia i napełniają je wodą. Następnie
umieszczają poidełko w ogrodzie.

Kamyki i muszelki są potrzebne, by owady miały gdzie siadać i nie tonęły w wodzie. Jeśli
owad wpadnie do wody, może się na nie wspiąć. Jeśli naczynie nie będzie szczelne,
woda wypłynie i wsiąknie w ziemię. Poidełko należy postawić w zacienionym miejscu, np.
na grządce kwiatów, by woda zbyt szybko nie wyparowała. Można znaleźć odpowiednie
miejsce. Dzieci mogą też wybrać swoje miejsca i obserwować, czy woda z poidełek nie
wyparowuje zbyt szybko.

przebieg zadania



zadanie 9.  Drzewa i woda 
Cel: Dzieci dowiadują się, w jaki sposób drzewa zatrzymują wodę w liściach i igłach.
Czas: 10 min 
Miejsce: na zewnątrz

Materiały: brak

 

Zabawa przypomina grę w berka. Nauczyciel wybiera jedno z dzieci, które będzie udawać
drzewo. Pozostałe dzieci są kroplami wody. Zadaniem drzewa jest złapanie jak
największej liczby kropel. Drzewo i kropelki stoją naprzeciw siebie, w odległości około 10
metrów. Drzewo woła: „Kropelki, kropelki, drzewo was złapie!” i biegnie w stronę
kropel, próbując je pochwycić. Złapane krople stają się drzewami, które muszą łapać
kolejne krople. 

Infiltracja wody jest trudniejsza na ubitej ziemi, ponieważ grunt jest gęstszy i woda nie
może swobodnie przez niego przepływać. Gleba jest rozpulchniana przez zwierzęta,
dżdżownice, larwy owadów, krety i mikroorganizmy niewidoczne gołym okiem. Taka
gleba dłużej utrzymuje wodę. Można zwabić te małe stworzonka do naszego ogrodu,
zostawiając im pożywienie - szczątki roślin. Nie powinniśmy też stosować trujących
nawozów sztucznych.

przebieg zadania



zadanie 10.  Ślimaki i susza 
Cel: Dzieci dowiadują się, że ślimaki potrzebują wilgoci do życia.
Czas: 10 min 
Miejsce: sala/klasa lub na zewnątrz

Materiały: brak

 

Dzieci wcielają się w role ślimaków. Biegają w kółko, a nauczyciel opowiada o życiu
ślimaków. Gdy padnie słowo SUSZA, dzieci muszą się zatrzymać i ją przeczekać. 

Skupisko drzew i krzewów nazywane jest zadrzewieniem śródpolnym. Są one bardzo
ważne dla utrzymania wody w glebie, szczególnie na terenach uprawnych. Drzewa
magazynują dużą ilość wody w liściach i igłach. Woda może z nich parować, ochładzając
powietrze. Drzewa pobierają wodę również przez korzenie.

Nauczyciel może opowiedzieć:  
Ślimaki wychodzą ze skorupek i szukają przekąsek. Znajdują delikatną, soczystą
sałatę. Pałaszują ją ze smakiem. Słychać tylko chrupanie. Słońce mocno grzeje i nagle...
przychodzi SUSZA. Po jakimś czasie ślimaki ponownie wychodzą ze swoich skorupek,
spotykają się i witają czułkami. Ślimaki potrzebują wilgoci. Udaje im się przetrwać
SUSZĘ, jeśli chowają się do swoich skorupek.

przebieg zadania



kredki
papier

zadanie 11.  Co mogę zrobić dla wody?
Cel: Dzieci powtarzają zdobyte informacje.
Czas: 10 min 
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

 

Dzieci na rysunkach przedstawiają sposoby na oszczędzanie wody lub magazynowanie
deszczówki w ogrodzie lub innym miejscu. Mogą namalować sadzenie drzewa, zielony
dach, poidełka dla ptaków i owadów, zbieranie deszczówki i korzystanie z niej do
podlewania.

przebieg zadania



Za pośrednictwem bajki i związanych z nią zadań artystycznych, ruchowych,

kreatywnych i wymagających odgrywania scenek, dzieci uczą się o pszczołach

samotnicach, ich życiu, znaczeniu dla natury i czyhających na nie zagrożeniach.

Cele edukacyjne: 
Dzieci dowiadują się o znaczeniu pszczół samotnic dla środowiska i czyhających na nie

zagrożeniach. Pszczoły samotnice zapylają wiele rodzajów roślin, przyczyniając się do

utrzymania bioróżnorodności w naturze.

OCHRONA PSZCZÓŁ

BZYCZĄCE  ZEBRANIE



książka „Niezwykłe przygody Toli, Poli i Urwisa. Nikt nie jest zbyt młody, żeby

pomagać przyrodzie"

Gdzie mieszkają pszczoły samotnice? 

zadanie 1.  BAJKA "Bzyczące Zebranie"
Cel: Zmotywowanie dzieci i przywołanie tematu pszczół samotnic.

Czas: 15 min

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz 

Materiały: 

 

Nauczyciel czyta bajkę pt. „Bzyczące zebranie” i zadaje dzieciom pytania związane

z historią:

Dzieci potrafią wyjaśnić, czemu pszczoły samotnice są ważne dla środowiska.
Dzieci potrafią wykonać hotel dla owadów.
Dzieci potrafią podać przykłady gniazd budowanych przez samotnice i określić,
gdzie można je znaleźć.
Dzieci potrafią opisać rozwój pszczół.
Dzieci wiedzą, co zagraża pszczołom.

Efekty:

przebieg zadania

https://tuptuptup.org.pl/bzyczace-zgromadzenie/


kartki A4 ze zdjęciami pszczół i opisami ich przyzwyczajeń i zachowań (zał. 3.2)

zadanie 2.  Przedstawienie pszczół samotnic 
Cel: Dzieci poznają różne gatunki pszczół samotnic i uczą się o przystosowaniu owadów
do środowiska, w którym żyją.
Czas: 15 min
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 

 

Nauczyciel pokazuje dzieciom kartki. Z jednej strony znajduje się zdjęcie pszczoły,      
z drugiej opis jej przyzwyczajeń i zachowań. Dzieci wstają z miejsc, ustawiają się w sali
lub ogrodzie, gdzie nie ma ławek. Nauczyciel po kolei pokazuje zdjęcia pszczół i krótko
opowiada o tym, co robią. Zadaniem dzieci jest odegranie/pokazanie tego, co robi dana
pszczoła.

Dlaczego te pszczoły nazywa się samotnicami? 
Dlaczego zbierają nektar i pyłek?

Pszczoły samotnice nie tworzą rojów; każda królowa samotnie zajmuje się niewielkim
liczbowo potomstwem. W gnieździe samotnic nie znajdzie się robotnic, a jedynie zdolne
do rozmnażania samce i samice. Płodna samica szuka odpowiedniego miejsca na
założenie gniazda, po czym samodzielnie je buduje i zaopatruje w pokarm. W ciągu
całego życia samotnica jest w stanie zbudować kilkadziesiąt komórek w kilku
gniazdach i zwykle umiera, nim młode pszczoły wygryzą się z komórek. Samotnice
żyją w odosobnieniu, nie rzucając się w oczy. Niektóre pszczoły wybierają na gniazda
dziury wydrążone w drewnie przez chrząszcze, inne wolą piasek lub glinę, jeszcze inne –
rozkładające się drewno.

 
są prawdziwymi rekordzistami. Potrafią
przenieść duże ilości pyłku na odnóżach.
W zbieraniu pyłku samotnicom pomagają
szczotki na odnóżach, wyposażone        
 w długie włoski.

Dzieci powoli krążą po sali, unosząc nogi,
jakby dźwigały na nich duży ciężar. 

Obrostki letnie

przebieg zadania

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_3.2.pdf


Dzieci biegają po sali, udając, że im zimno, 
następnie ćwiczą, by się ogrzać (robią
przysiady, rozciągają się, skaczą). Próbują
manewrować w locie i udawać, że latają    
 w miejscu. 

 
zbierają pyłek szczotkami znajdującymi się
na brzuchu. Gdy znajdują się na kwiatku,
potrząsają odwłokiem, zbierając pyłek.

 
używają kawałków liści do wyściełania 
komór w gnieździe.

przenoszą pyłek na tylnych odnóżach
i odwłoku. 

Dzieci czołgają się po podłodze, poruszając 
biodrami na boki.

Dzieci udają, że tną liście na kawałki.

Dzieci poruszają się, trzymając piłkę
tenisową na głowie lub schylają się i próbują
iść, utrzymując ją na plecach.

murarki

Miesierkowate

Pszczoły z rodziny
smuklikowatych

Dzieci udają, że ich palce to czułki. 

Porobnice włochatki

są niezwykle wytrzymałe. Uaktywniają się 
pod koniec zimy i wczesną wiosną (koniec 
lutego, początek marca), gdy inne pszczoły 
wciąż zimują. Są bardzo ruchliwe, przez co 
łatwiej im się ogrzać. Pszczoły te są też 
znakomitymi lotnikami. Potrafią lecieć 
bardzo szybko, po czym zatrzymać się        
w locie i unosić w tym samym miejscu przez 
minutę.

Kornutki

mają długie czułki (głaszczki wargowe). 

Nęczyn 

to kukułka wśród pszczół. Składa jaja 
w gniazdach innych samotnic. 

Dzieci skradają się, szukając gniazd 
innych pszczół.



mają silne żuwaczki, dzięki którym mogą
żuć drewno.

Dzieci udają, że żują.

wykopują żuwaczkami długie korytarze    
 w piasku lub zbitej ziemi. Główny korytarz
rozgałęzia się na dwie lub trzy odnogi
zakończone komorami. Ich ścianki są
wzmocnione i wygładzone woskiem.
Budowa takiego gniazda jest ciężka,
dlatego pszczoły muszą odpoczywać –
wtedy można je zauważyć, gdy wystawiają
głowy znad kopca i obserwują wejście do
gniazda.

Dzieci czołgają się po dywanie i udają, 
 że rękami wykopują gniazdo (jak kret),
następnie odpoczywają chwilę, prostując się
i rozglądając wokół.

Zadrzechnie

Pszczolinki

kawałki materiału
ufarbowana gaza
opaski na głowę z gumek lub tkaniny

zadanie 3.  Pszczeli karnawał
Cel: Dzieci przebierają się za pszczoły samotnice, co pozwala im zrozumieć

różnorodność owadów i ich zdolności do adaptacji do środowiska, w którym żyją.

Czas: 15 min

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

Dzieci przebierają się za pszczoły samotnice. Mogą założyć na nogi skrawki materiału,

naśladując obrostki letnie lub długie czułki, jak kornutki. Zdjęcia pszczół z zadania nr 2

mogą zostać wykorzystane jako inspiracja do stworzenia strojów. Dzieci mogą udawać

pszczoły – zbierać pyłek, latać nad łąkami, tańczyć.

kawałki wełny,
sznurki,
druciki obleczone włochatym materiałem

przebieg zadania



masło
słoik marmolady
miska i łyżka do wymieszania "ciasta"

zadanie 4.  Słodki pyłek
Cel: Dzieci przygotowują własne„bułeczki z pyłku”. 
Czas: 15 min
Miejsce: sala/klasa

Materiały (dla około 15 dzieci) 
zdjęcie komór budowanych 

przez samotnice (zał.3.4)

Dzieci mogą samodzielnie pokruszyć biszkopty – wkładają je do torebek, zawiązują  i
miażdżą biszkopty wałkiem. Biszkopty można też kruszyć ręcznie. Nauczyciel
miesza pokruszone ciastka, masło i dżem w misce. Każde dziecko dostaje kawałek
„ciasta” i formuje z niego „bułeczkę”, którą wkłada do foremki na babeczki.

przebieg zadania

wałek
torebki
papierowe foremki do babeczek 
paczka biszkoptów

Samice pszczół samotnic przygotowują gniazda dla swojego potomstwa (larw). W każdej
komorze umieszczają wcześniej zebrany słodki pyłek i nektar. Służą one jako pokarm dla
młodych pszczół.

krzesła i materiał do ich przykrycia (koc, zasłonka, duży szal) lub namiot 
tunel z poduszkami 
foremki na babeczki z ciastem z poprzedniego zadania

zadanie 5.  Narodziny murarki  Zdenki
Cel: Dzieci poznają rozwój pszczół.
Czas: 15 min
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_3.4.pdf


 

Nauczyciel wraz z dziećmi
przygotowuje komory dla pszczół.
Krzesła należy ustawić obok siebie
w rzędzie i nakryć je materiałem
tak, by sięgał do ziemi. Dzieci
wchodzą do komory pod
krzesłami, ukrywają w niej
zrobione „bułeczki” i odgrywają
scenki czytane przez nauczyciela.
Komory można utworzyć w
namiocie tunelu z pomocą
poduszek – każde dziecko wnosi
do tunelu poduszkę, która ma
odseparować od siebie komory.  
W tym wypadku bułeczki muszą
być zjedzone przed lub po
zadaniu, poza tunelem. 
Podczas odgrywania scenek
dzieci najpierw wcielają się w
królową, potem w młodą pszczołę.

przebieg zadania



przedmioty znalezione w naturze 
rysunki gniazd pszczół samotnic (zał. 3.6) 
rolki po papierze toaletowym (opcjonalnie)

Nauczyciel rozpoczyna narrację: 

Czy wiecie, jak urodziła się murarka Zdenka? Najpierw jej mama znalazła puste
wgłębienie w drzewie i zaczęła przygotowywać w nim komory dla swoich dzieci. Pokryła
ścianki każdej komory woskiem zmieszanym ze śliną, by nie przepuszczały wody.
Następnie umieściła w komorach słodki pyłek i zniosła jaja. Po zniesieniu jaj pszczoła
zakleiła każdą komorę mieszaniną gliny i śliny. Po jakimś czasie z jednego z jajek
wykluła się larwa i zaczęła jeść przygotowany pyłek. Była to Zdenka. Zdenka rosła       
 i rosła, aż jej komora stała się ciasna. Wtedy larwa utworzyła wokół siebie kokon 
 i zapadła w sen. Spała długo, śniąc o zimnym wietrze wiejącym na zewnątrz.       
I rzeczywiście, na dworze jesień powoli zamieniła się w zimę. Zdenka cały czas spała. 
 W końcu, gdy nastała wiosna, Zdenkę obudziły ciepłe promienie słońca. Z sąsiednich
komór dochodziły ją odgłosy drapania i gryzienia. To siostry Zdenki wygryzały się ze
swoich komór. Słysząc to, Zdenka szybko zabrała się do pracy: przegryzła osłonkę
komory, wydostała się z gniazda i odleciała.

zadanie 6.  Komory pszczół
Cel: Dzieci próbują stworzyć gniazda pszczół. Uczą się różnych sposobów budowania
gniazd przez samotnice.
Czas: 20 min
Miejsce: na dworze – ogród lub piaskownica

Materiały: 

 

Dzieci zbierają przedmioty, których mogą użyć do zbudowania gniazda.

Murarki korzystają z gotowych otworów – pustych korytarzy wydrążonych w drewnie
przez chrząszcze, szczelin w ścianach, pustych muszelek lub skorupek ślimaków.
Czasem wybierają węże ogrodowe, puste łodygi suchych roślin lub trzciny. Murarki
budują komory jedna za drugą i oddzielają je od siebie mieszaniną śliny i gliny.
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Miesierkowate wygryzają kawałki liści wierzb, brzóz oraz grabów i wyściełają nimi 
komory w gniazdach ziemnych lub zbudowanych w butwiejącym drewnie. Dzieci 
wycinają kółka z liści, wykopują dołki w ziemi i wyściełają je liśćmi. By ułatwić zadanie, 
dzieci wkładają liście do rolek po papierze toaletowym. 

Makatki zwyczajne wyściełają komory włoskami roślinnymi. 

Miesiarki dwuzębne wzmacniają ścianki gniazd śliną zmieszaną z piaskiem lub 
kamyczkami. 

Pszczolinki gnieżdżą się w ziemi, zwykle w piasku, gdzie mogą kopać korytarze. Zwykle 
łączą korytarzami kilka gniazd.

zadanie 7.  Truteń szuka noclegu
Cel: Dzieci dowiadują się, jak samce samotnic (trutnie) spędzają noc.
Czas: 10 min
Miejsce: na dworze – ogród lub zadrzewione podwórko

Materiały: brak

PRZEBIEG zadania

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, w jaki sposób trutnie szukają schronienia na noc. Jeśli nie 
znajdą odpowiedniej szczeliny, siadają na dowolnej roślinie i wbijają w nią żuwaczki.       

W ten sposób trzymają się przez całą noc. Gdy nauczyciel opowiada, co truteń robi       

w ciągu dnia, dzieci biegają po ogrodzie. Gdy w opowiadaniu nastaje noc, muszą 

zatrzymać się i złapać dowolnej rośliny lub gałązki drzewa.

Historia:

Jest śliczny dzień. Trutnie latają po łące, szukając innych pszczół samotnic. Nagle... cóż 
to?! Nadlatuje osa! Trutnie szubko uciekają i chowają się przez nią. Uff, na szczęście ich 
nie zauważyła. Nastaje noc. I znów wstaje dzień. Trutnie są głodne. Wyruszają na 
poszukiwanie nektaru i pyłku kwiatów. 

Trutnie niektórych pszczół samotnic (np. z gatunku Osmia cornifrons) podczas zbierania 
pyłku zapylają kwiaty.



biały papier 
nożyczki

zadanie 8.  Kolorowe kwiaty 
Cel: Dzieci tworzą własne prace artystyczne, z których będą korzystać w kolejnym
zadaniu.
Czas: 15 min
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

W opcji 1: kilka deseczek wielkości 10x10 cm (można użyć kartonu), mocny sznurek,
klej, ołówek

W opcji 2: rolki po papierze toaletowym

 

Dzieci tworzą kwiaty, które wykorzystają w kolejnym zadaniu (każde dziecko
powinno mieć co najmniej 3). Jak wykonać kwiaty?

farby 
miseczki do mieszania kolorów 

Opcja 1:
Dzieci przygotowują kwiatowe stemple. W tym celu wykorzystują deseczki (wielkości 

ok. 10x10 cm). Ołówkiem rysują na nich kwiaty – dzwonki, mlecze, złocienie, cykorię. 
Następnie przyklejają sznurek wzdłuż konturów płatków. Tak przygotowane stempelki 
można zanurzyć w farbie i odbić je na papierze. Po wyschnięciu kwiaty należy wyciąć.
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kwiaty wykonane w poprzednim zadaniu (co najmniej po 3 na dziecko)

Opcja 2:
Dzieci nacinają jeden koniec rolki po papierze toaletowym na kilka centymetrów.
Wyginają powstałe „zęby” na zewnątrz rolki. Takie stemple można zanurzyć w farbie 
 i odbić na papierze. Po wyschnięciu kwiaty należy wyciąć. 

zadanie 9. W poszukiwaniu pożywienia
Cel: Dzieci dowiadują się, w jaki sposób samotnice znajdują pożywienie.
Czas: 15-20 min
Miejsce: na zewnątrz, otwarta przestrzeń, trawnik, plac zabaw

Materiały: 

 

Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w pszczoły szukające kwiatów.

Runda 1
Nauczyciel rozkłada kwiaty na miejscu, na którym będzie prowadzona zabawa. Po
sygnale (dzwonek, gwizdek) przybiegają dzieci (pszczoły) i szukają kwiatów, które
następnie muszą pojedynczo zanieść do gniazda – nauczyciela. Nauczyciel po kolei
wymienia kolory kwiatów, które dzieci muszą znaleźć. Na przykład: „Kwitną mlecze,
przynieście mi żółte kwiaty.” Gdy dzieci znajdą wszystkie kwiaty w tym kolorze,
nauczyciel instruuje dalej, „Kwitną dzwonki i cykorie, przynieście mi niebieskie kwiaty.”
Zabawa trwa, aż dzieci zbiorą wszystkie kwiaty. 

Runda 2
Przed rozpoczęciem kolejnej rundy, nauczyciel oznajmia, że łąka została skoszona 
 i teraz rośnie na niej mniej kwiatów. W tej rundzie nauczyciel rozkłada połowę kwiatów.
Zasady ich zbierania są takie same, jak w rundzie 1.

Runda 3
Przed rozpoczęciem rundy nauczyciel informuje, że łąka została ponownie skoszona.
Tym razem kwiatów jest jeszcze mniej. W tej rundzie dzieci mogą zbierać kwiaty
dowolnego koloru (jeśli dopisze im szczęście i znajdą kwiaty), ale nadal zanoszą je do
gniazda pojedynczo.

Runda 4
Nauczyciel rozkłada jeszcze mniej kwiatów. Tym razem pszczoły naprawdę będą się 
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musiały postarać, by je znaleźć. W dodatku w tej rundzie goni je kos. Kto zostanie
złapany, leci do domu (nauczyciela), by wyzdrowieć. Po wyleczeniu (zrobieniu 3
przysiadów) pszczoła może wrócić do szukania kwiatów. 

Chelostoma florisomne (nożycówka jaskrzanka) przygotowuje zapas pożywienia dla larw
z pyłku i nektaru tylko jednego rodzaju kwiatów – jaskrów. Dlatego skoszenie od razu
całej łąki, na której rosną jaskry może być dla niej niebezpieczne. 

Chelostoma campanularum (nożycówka żółtobrzucha) żywi się tylko nektarem
dzwonków. Dorosłe osobniki mogą zbierać pyłek z roślin różnego gatunku, ale larwy
potrzebują nektaru i pyłku dzwonków. Wymienione pszczoły nie są jedynymi, których
dieta związana jest z konkretnym rodzajem kwiatów. W języku angielskim rodzaj kwiatów,
którym żywi się dana pszczoła, często występuje w nazwie jej gatunku.

puszka (po kukurydzy, groszku, mleku 

juta lub podobny materiał
klej
trzcina, suche łodygi rdestu, puste łodygi bzu, sekator

zadanie 10.  Hotel dla owadów 
Cel: Dzieci tworzą własną pracę plastyczną i pomagają pszczołom samotnicom.
Czas: 45-60 min
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

skondensowanym, ok. 400 ml)
gips
woda
sznurek
nożyczki

Należy nakryć puszkę materiałem i pociąć
łodygi na kawałki o tej samej długości, co
wysokość puszki. Zmieszać odrobinę gipsu 
 z klejem i użyć go do przyklejenia łodyg do
dna puszki, od środka. Tak powstały prosty
hotel dla owadów można zawiesić w
dogodnym miejscu, np. na płocie lub altanie,
na wysokości około metra. 

przebieg zadania



Większość pszczół lubi światło i ciepło, dlatego hotel powinien zostać umiejscowiony tak, 
by przez większość dnia znajdował się w słońcu. Lepiej skierować wejście do hotelu na 
wschód, niż na zachód, ponieważ pszczoły wykazują większą aktywność rano. Zdjęcia 
hotelu, który należy przygotować, oraz innych, podobnych konstrukcji znajdują się            
w załącznikach.

Przyroda potrzebuje bioróżnorodności. Dajmy jej więc kwieciste trawniki, sadźmy drzewa 
owocowe i bujne krzaki, aranżujmy skalniaki z pachnącymi roślinami i sadzawkami. Takie 
środowisko może być doskonałym schronieniem dla wielu gatunków owadów
 i bezkręgowców, a także miejscem gniazdowania pszczół i innych błonkoskrzydłych. 
Kawałek „dzikiego” ogrodu, który nie jest regularnie koszony, może służyć jako kryjówka 
dla owadów i bezkręgowców. Jest to miejsce, którym celowo się nie zajmujemy –
zostawiamy je do dyspozycji natury. Wiele gatunków pszczół i innych błonkoskrzydłych 
znajduje schronienie w stosach drewna, drewnianych ogrodzeniach lub kopcach piasku  
 i gliny. Trzcinowe maty na płotach, trzcinowe dachy lub ozdobne kawałki łodyg bambusa 
są doskonałym miejscem na założenie gniazda.



Za pośrednictwem bajki i związanych z nią zadań artystycznych, kreatywnych 

 i ruchowych, dzieci uczą się o znaczeniu łąk dla środowiska. Dowiadują się, dlaczego

obszary pokryte łąkami maleją i w jaki sposób można się nimi opiekować, by pozostały

kolorowe i zapewniały owadom schronienie.

Cele edukacyjne: 
Dzieci rozumieją, jakie znaczenie mają łąki dla środowiska oraz wiedzą, dlaczego

wypas zwierząt na łąkach i ich koszenie wpływa na utrzymanie bioróżnorodności.

BIORÓŻNORODNOŚĆ

ŁĄKOWA ORKIESTRA



książka „Niezwykłe przygody Toli, Poli i Urwisa. Nikt nie jest zbyt młody, żeby

pomagać przyrodzie"

Gdzie latają motyle takie jak Rusałka? 

zadanie 1. BAJKA "łąkowa orkiestra"
Cel: Dzieci dowiadują się, czemu wypas zwierząt na łąkach jest ważny.

Czas: 15- 20 min

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz 

Materiały: 

 

Nauczyciel czyta bajkę pt. „Łąkowa orkiestra” i zadaje dzieciom pytania związane 

 z historią:

Dzieci potrafią wyjaśnić, dlaczego łąki potrzebują koszenia i dlaczego ważny
jest wypas zwierząt na łąkach.
Dzieci potrafią rozpoznać 4 wybrane rośliny łąkowe.
Dzieci potrafią wyjaśnić, czym jest bioróżnorodność.
Dzięki posadzeniu rośliny (lokalnego gatunku), dzieci przyczyniają się do
zwiększenia bioróżnorodności w swoim otoczeniu.

Efekty:
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płótno w naturalnym kolorze (najlepiej wielkości 2x2 metry)
zielony materiał pocięty na kawałki po ok. 10x10 cm (w ilości zależnej od liczby dzieci),
gałęzie (w ilości zależnej od liczby dzieci)
obrazki kóz i owiec do zawieszenia na szyi dzieci (zał. 4.2)
kosz      
dzwonek
magnesy (ewentualnie)

zadanie 2. Wypas  zwierząt na łące 
Cel: Dzieci dowiadują się, dlaczego wypasanie zwierząt na łące jest ważne.
Czas: 10 min
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 

 

Nauczyciel przygotowuje większy kawałek płótna – rozkłada na nim kawałki zielonego
materiału i gałązki, służące za wysoką trawę i krzewy na łące. Trawa i krzewy rosną
wyżej niż kwiaty, zabierając im potrzebną przestrzeń i światło.

Nauczyciel dzieli dzieci na 2 grupy. Jedna z nich tworzy ogrodzenie (4-6 dzieci). Dzieci
stają w półkolu, trzymając się za ręce i tworząc solidny płot, za którym stoją zwierzęta.
Druga grupa (pozostałe dzieci) odgrywa role pasących się zwierząt – owiec i kóz. Każde
dziecko w tej grupie, żeby wczuć się w swoje zadanie, dostaje zdjęcie kozy lub owcy      
 i zawiesza je na szyi. Dzieci stają w dwóch rzędach: w jednym rzędzie same kózki, 
 w drugim tylko owce.

Na wcześniej ustaloną komendę (np. gwizdnięcie lub dzwonek), jedno dziecko z początku
każdego rzędu podbiega do łąki i zabiera jeden kawałek materiału i jedną gałązkę, po
czym wraca do zagrody. Dzieci, które wracają, stają na końcu rzędu. Dzieci mogą
wrzucać zebrane materiały do koszyka.

Nauczyciel (lub starsze dziecko) może odgrywać rolę psa pasterskiego i pilnować, 
 by dzieci ustawiały się w odpowiedniej kolejności i by żadne nie oddaliło się od zagrody.
Kolejne dziecko wybiega na łąkę dopiero, gdy poprzednie dotrze na miejsce na końcu
rzędu.

Dlaczego Rusałka się zgubiła? 
Gdzie się podziała reszta orkiestry Rusałki?
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Zadrzechnie

płótno w naturalnym kolorze (w przypadku, gdy dywan w klasie jest kolorowy i kawałki
materiału symbolizujące trawę nie byłyby na nim widoczne)
zielony materiał pocięty na kawałki (w ilości odpowiadającej liczbie dzieci)
karty ze sznurkiem do zawieszenia na szyi z rysunkami kóz i owiec (w liczbie
odpowiadającej liczbie dzieci) (zał. 4.2)
sznurek/wstążka – 3 kawałki po 2 metry
kije/patyki 
odtwarzacz CD lub MP3 z nagraniami pieśni śpiewanych przy zbieraniu siana
(opcjonalnie)
zdjęcia dużej kosiarki (zał. 4.3)

zadanie 3.  Koszenie łąki 
Cel: Dzieci dowiadują się, dlaczego koszenie łąk jest ważne.
Czas: 10 min
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

 

Nauczyciel ponownie rozkłada kawałki trawy. Po wypasaniu zwierząt czas na pracę
kosiarek. Dzieci, które tworzyły ogrodzenie w poprzednim zadaniu, dostają karty      
 ze zdjęciami kosiarek. Nauczyciel wyznacza sznurkiem paski trawy, którą należy
przyciąć w odpowiednim kierunku. Następnie rozkłada kawałki zielonego materiału, które
dzieci będą zbierać.

Nauczyciel wyjaśnia, że kosiarki poruszają się od brzegu do brzegu łąki, żeby zwierzęta
chowające się w trawie (np. gryzonie, ptaki) mogły na czas uciec. Jeśli do zadania nie
użyto płótna, dzieci koszą trawę w obrębie dywanu.

Na koniec nauczyciel chwali wszystkie kózki i owce za pomoc w doprowadzeniu
zarośniętej łąki do ładu. Kwiaty, wcześniej zasłonięte przez trawę i krzewy, mogą
swobodnie rosnąć. Zadanie można powtórzyć po ponownym rozłożeniu kwiatów na
łące (zadanie "Nazwy kwiatów"), by pokazać dzieciom, że wypasanie zwierząt powinno
się odbywać cyklicznie. Kwiaty można przyczepić do płótna za pomocą magnesów
przyłożonych z dwóch stron.
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Samice pszczół samotnic przygotowują gniazda dla swojego potomstwa (larw). W każdej
komorze umieszczają wcześniej zebrany słodki pyłek i nektar. Służą one jako pokarm dla
młodych pszczół.

Zwierzęta najczęściej nie są wypasane zimą (w zależności od tego, jak bardzo jest sroga
zima), ponieważ trawa jest przykryta śniegiem. Dlatego też trawę dla zwierząt należy
skosić przed zimą. Ludzie troszczą się o zwierzęta, zapewniając im schronienie na zimę   
i pożywienie – siano, czyli wysuszoną trawę skoszoną na łąkach. Siano służy jako
pożywienie oraz podściółka. 

W czasie, gdy "kózki i owce" pozostają w swoich zagrodach (siedzą w wyznaczonym
miejscu w klasie), "kosiarki" uzbrojone w „kosy” (np. kije do gry w hokeja), koszą łąkę.

 
 
 

Nauczyciel wybiera dwoje dzieci, które stają obok siebie i koszą, odrzucając kawałki
zielonego materiału na jedną stronę. „Kosę” należy trzymać jak najbliżej podłoża, by
ułatwić podnoszenie kawałków materiału i umożliwić zebranie większej ich liczby. Dzieci
stopniowo koszą trawę. Nauczyciel może kilkakrotnie podrzucać na płótno wcześniej
skoszone kawałki trawy. Gra może również stanowić wyzwanie: która z kosiarek szybciej
i dokładniej skosi swój kawałek łąki (tzn. zbierze wszystkie kawałki zielonej tkaniny       
 ze swojego kawałka)?

W trakcie tego zadania nauczyciel informuje dzieci, że na łące można znaleźć wiele
gatunków roślin. Koniczyna jest szczególnie powszechna i pożywna dla zwierząt,
podobnie jak mlecze i trawy, które rosną szybko i często osiągają dużą wysokość (mogą
być wyższe, niż dzieci – dorastać nawet do 130 cm). Dlatego też stanowią ważną część
pożywienia zwierząt i są często koszone. By oddać atmosferę łąki, nauczyciel może
odtworzyć nagrania pieśni śpiewanych przy zbieraniu siana.



do pokolorowania rysunki kwiatów rosnących na łące (koniczyna, mlecze, maki,
dzwonki brzoskwiniolistne); najlepiej, by kwiaty były duże (np. wielkości kartki A5)
(zał. 4.4) 
kolorowe zdjęcia kwiatów, jako wzory do kolorowania
kredki
nożyczki

Zadanie 4.  Nazwy kwiatów 
Cel: Dzieci wykonują kwiaty, rozwijając wyobraźnię i zdolności motoryczne.
Czas: 15 - 20 min
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

 

Zanim nauczyciel rozda dzieciom po jednym obrazku/zdjęciu kwiatka, pokazuje
wszystkie i podaje ich nazwy. Następnie razem z dziećmi powtarza nazwy. Dzieci
kolorują kwiaty. Nie szkodzi, jeśli rysunki będą wyglądały trochę inaczej niż rzeczywiste
rośliny. Po pokolorowaniu dzieci wycinają kwiaty. 

Na koniec, dzieci raz jeszcze powtarzają ich nazwy. Nauczyciel kolejno prosi dzieci 
 z żółtymi, czerwonymi, różowymi i niebieskimi kwiatami o wstanie z miejsc i podanie ich
nazw. W kolejnym zadaniu dzieci rozłożą pokolorowane kwiaty na płótnie/dywanie.

przebieg zadania

Po skoszeniu trawy należy ją wysuszyć. Dzieci dmuchają i chuchają na trawę, mogą ją
też równomiernie rozłożyć na łące, żeby szybciej wyschła. Tak skoszoną i wysuszoną
trawę nazywa się sianem.  

jednokolorowa tkanina lub szal symbolizujący pole (np. żółty jak rzepak), najlepiej tak
duży, by zakryć połowę płótna
zdjęcia warzyw mało atrakcyjnych wizualnie, jednokolorowych, np. cebuli (zał.4.5)

zadanie 5.  Kolorowa łąka, czy monotonne pole?         
Cel: Dzieci poznają różnice między uprawą monokulturową, a łąką porośniętą
różnorodnymi gatunkami roślin.
Czas: 10 min
Miejsce: klasa

Materiały: 

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_4.4.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_4.5.pdf


zdjęcia warzyw, które dzieci lubią, np. marchewki, groszku, kukurydzy (zał. 4.5) 

2 zdjęcia jednokolorowego pola i kolorowej łąki, wielkości min. A4-A3 (zał. 4.5)
magnesy – po 2 na kwiat 

O ile to możliwe, warto użyć świeżych warzyw.

 przebieg zadania

Nauczyciel przykrywa połowę płótna jednokolorowym szalem (symbolizującym 
monokulturę). Dzieci podchodzą do płótna z kwiatami przygotowanymi w poprzednim 
zadaniu. Rozkładają je na drugiej części płótna, reprezentującej zieloną łąkę. Następnie 
nauczyciel wskazuje różnicę w kolorach między dwiema połówkami płótna. Pyta dzieci, 
która część jest ładniejsza i bardziej kolorowa. 

Kolejnym krokiem jest pokazanie zdjęć łąki i pola, i porównanie ich do talerza           
z jedzeniem. Gdy na posiłek składa się tylko jeden rodzaj jedzenia, jest on monotonny      
i prawdopodobnie mało smaczny. Kto chciałby zjeść cały talerz cebul? Ale gdy 
wybieramy kilka rodzajów warzyw, każdy znajdzie coś, co lubi. To samo dotyczy 
owadów. Owady jednego gatunku będą piły nektar tylko z jednych kwiatów. Gdy na łące 
rosną różne kwiaty, wabią do siebie różne gatunki owadów. 

Nauczyciel rozkłada obrazki warzyw w klasie. Zadaniem dzieci jest stanąć obok obrazka 
przedstawiającego ich ulubione warzywo. Nauczyciel podkreśla, jak ważna dla zdrowia 
jest zróżnicowana dieta. Dlatego ważne jest jedzenie różnych warzyw. Na koniec dzieci 
wraz z nauczycielem powtarzają, która część płótna – łąka czy pole – jest zdrowszym 
środowiskiem.

Ludzie potrzebują pól do uprawy roślin. Jednakże należy pamiętać, że zróżnicowane 
środowisko jest zdrowsze i zapewnia schronienie wielu zwierzętom. Dlatego ważne jest, 
by przeplatać pola uprawne łąkami lub zadrzewieniem śródpolnym. 

Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie związane z bioróżnorodnością: „Dokąd przyleci 
więcej owadów? Na monotonne pole uprawne, czy łąkę?” Dzieci należy pochwalić za 
przygotowanie pięknej łąki pełnej kwiatów, które przyciągną dużo owadów.

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_4.5.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_4.5.pdf


zdjęcia 4 gatunków kwiatów z zadania "Nazwy kwiatów" (zał. 4.4) 
laminowane zdjęcia kolorowych kwiatów rosnących na łąkach, np. koniczyny łąkowej,
mleczy, maków, dzwonków z siedzącymi na nich owadami zapylaczami, np. rusałką
admirał, pszczołą miodną, trzmielem, kruszczycą złotawką (zał. 4.6)

zadanie 6.  Łąka -– zróżnicowane środowisko domem dla owadów
zapylaczy
Cel: Dzieci rozpoznają 4 gatunki owadów żyjących na łąkach i dowiadują się       
o znaczeniu bioróżnorodności.
Czas: 10 min
Miejsce: klasa/sala, na dworze, w zależności od pogody

Materiały: 

Nauczyciel przygotowuje laminowane zdjęcia z siedzącymi na nich owadami
zapylaczami. Pokazuje dzieciom zdjęcia 4 różnych kwiatów z zadania "Nazwy kwiatów" 
 i powtarza z nimi ich nazwy.

Następnie wspólnie z dziećmi powtarza nazwy owadów zapylaczy – naszych owadzich
przyjaciół. Przy każdym owadzie dzieci naśladują sposób ich poruszania się. Później
dzieci otrzymują zdjęcia kwiatów z owadami. Dzieci kładą swoje kwiaty z owadami na
zdjęciach tych samych kwiatów rozłożonych ma płótnie-łące. Za każdym razem, gdy 

przebieg zadania

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_4.4.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_4.6.pdf


kolejne dziecko odkłada swój obrazek, musi pokazać, w jaki sposób porusza się owad,
który jest na nim przedstawiony i jak on się nazywa. W zależności od wieku dziecko
może samo podać nazwę kwiatu, na którym siedzi owad, lub powtórzyć tę nazwę za
nauczycielem. Kolejność odkładania zdjęć z kwiatami może być dowolna. Można
również ustalić, że dzieci odkładają kwiaty jednego gatunku równocześnie. Na przykład:
pierwsze zdjęcia, które należy odłożyć, przedstawiają motyle. Dzieci imitują ich sposób
poruszania się i podają nazwę motyla.

Nauczyciel pyta dzieci, dlaczego owady przylatują na łąkę. Dzięki temu zadaniu dzieci
zrozumieją, że obecność owadów jest spowodowana dużą ilością kwiatów na łące.
Świadczy to o tym, że łąka jest różnorodnym i dobrze funkcjonującym środowiskiem. 

Wykładaniu kwiatów może towarzyszyć narracja, np. jest śliczny dzień. Trutnie latają po
łące, szukając innych pszczół samotnic. Nagle... cóż to?! Nadlatuje osa! Trutnie szubko
uciekają i chowają się przez nią. Uff, na szczęście ich nie zauważyła. Nastaje noc.       
 I znów wstaje dzień. Trutnie są głodne. Wyruszają na poszukiwanie nektaru i pyłku
kwiatów. 

kwiaty wykonane w poprzednim zadaniu (co najmniej po 3 na dziecko)

mała doniczka z otworem w dnie 

nasiona lokalnych gatunków kwiatów – najlepiej w różnych kolorach (np. nagietka,

niezapominajki, lnu, hyzopu lekarskiego, itd.)

ziemia do kwiatów

plastikowa mata/cerata/stara gazeta do przykrycia stołu (w przypadku pracy w klasie)

dla przedszkolaków: obrazki słońca, wody, gleby, profilu glebowego (dla lepszego

zobrazowania czynności, opcjonalnie)

marker permanentny lub inny do podpisania doniczek

zadanie 7.  Zasadźmy nasionka           
Cel: Dzieci dowiadują się, w jaki sposób mogą przyczynić się do zwiększenia

bioróżnorodności w swoim otoczeniu.

Czas: 15-20 min

Miejsce: klasa

Materiały: 



Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że człowiek wykorzystuje środowisko, w którym mieszka 
 i dlatego dostosowuje je do własnych potrzeb. Następnie pyta dzieci, czym pokrywana
jest ziemia, by można było jeździć po niej samochodem (asfalt). Asfalt jest twardym
materiałem, który uniemożliwia wzrost roślinom. Ludzie wolą również mieć w swoich
ogrodach gładko przystrzyżony trawnik, który odstrasza owady zapylacze. 

 wBy pomóc motylom i pszczołom przeżyć w miastach, powinniśmy sadzić kwiaty            
ogrodach lub w doniczkach na balkonach. Te kwiaty będą dla nich źródłem pokarmu 
(pyłek, nektar). Zadaniem dzieci jest wspólne posadzenie roślin, o które będą się 
troszczyć. Będą mogły obserwować ich pozytywny wpływ na owady.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Przed rozpoczęciem pracy dzieci podpisują swoje doniczki i zaczynają sadzenie. Jeśli
rośliny będą sadzone na zewnątrz, dzieci mogą zostawić worek z ziemią otwarty, ale
muszą uważać, by jej nie zmarnować. Wypełniają doniczki do 3/4 wysokości. Nie ubijają
ziemi, jedynie wsypują ją do środka. Dzieci naśladują nauczyciela.

Następnie palcem robią dziurkę w ziemi, czyli miejsce na nasionka. Każde dziecko
bierze po 3 nasionka jednego gatunku kwiatów rozdawanych przez nauczyciela      
 i wsypuje je do dołka w doniczce. Później zasypuje je i podlewa, by ziemia była
wilgotna. Można ustawić doniczki na balkonie lub na nasłonecznionym parapecie.

przebieg zadania

Nauczyciel rozpoczyna zadanie od
wyjaśnienia, czego potrzebują rośliny. 

Gdzie rozwijają się nasiona kwiatów? 
(W ziemi) 
Czego potrzebują do rozwoju? (Spójrzcie      
 w niebo: słońca) 
Czego jeszcze potrzebują, gdy są
spragnione? (Wody) 

Przy każdej odpowiedzi nauczyciel pokazuje
odpowiednie obrazki.



naturalne materiały – kamyki, główki maku, drewniane patyczki i inne
zdjęcia świerszczy, koników polnych, itp.
nagrane dźwięki łąki (np. cykanie świerszczy, bzyczenie pszczół)

zadanie 8.  Łąkowa orkiestra 
Cel: Poprzez wysłuchanie „łąkowych” dźwięków, dzieci dowiadują się, że łąki cechuje
bioróżnorodność. Powtarzają zdobytą wiedzę, przypominają sobie sposoby na pomoc
przyrodzie.
Czas: 10 min
Miejsce: sala/klasa lub na zewnątrz, w zależności od pogody

Materiały: 

przebieg zadania

Nauczyciel odtwarza atmosferę łąki, puszczając nagranie. Pyta dzieci, jakie dźwięki 
słyszą. Kto je wydaje? Czy potrafią rozpoznać te owady (np. cykające świerszcze, 
bzyczące trzmiele)? Nauczyciel przypomina dzieciom o łąkowej orkiestrze, która 
pojawiła się w bajce. Owady co roku odgrywały „Odę do radości” Ludwiga van 
Beethovena. W klasie nie znajdziemy owadów łąkowych, ale zamiast nich do zadania 
posłużą przedmioty, które można znaleźć na łące. Dzieci biorą do ręki po jednym 
przedmiocie i siadają w kółku na podłodze. Używają wyobraźni, by zamienić trzymane 
przedmioty w instrumenty. Następnie wspólnie z nauczycielem wybierają piosenkę 
nawiązującą do motywu kwiatów lub wiosny i śpiewają, grając na swoich instrumentach. 
Dzieci tworzą własną łąkową orkiestrę.

Na zakończenie programu, dzieci stają w kółku. Nauczyciel dziękuje im za udział 
 w zadaniach i pyta: Dlaczego łąki są ważne? Dla kogo są one najważniejsze? Dlaczego 
wypasanie zwierząt na łąkach i koszenie łąk jest ważne? Jakie 4 gatunki łąkowych roślin 
znacie? Czym jest bioróżnorodność? Ilekroć pada prawidłowa odpowiedź, orkiestra może 
zagrać na swoich instrumentach. Nauczyciel kończy zajęcia: „Mam nadzieję, że dzięki 
wam nasz kraj i łąki będą kolorowe i pełne owadów, które zapylają rośliny.”



Bajka nawiązuje do problemu ekologicznego dotyczącego migracji zwierząt. 

Dzięki różnym zadaniom dzieci zdobędą przydatną wiedzę o rzekach oraz wpływie 

człowieka na życie bieług – ryb niegdyś licznie występujących w Dunaju.

Cele edukacyjne: 
Zdobycie wiedzy o ekosystemie rzeki, w której żyją bieługi, i jego elementach,         

a także uświadomienie dzieciom znaczenia tego ekosystemu. Dzieci dowiedzą się, 

czym jest migracja i w jaki sposób działania człowieka wpływają na florę i faunę   

 w rzece.

ZAGROŻONE  GATUNKI  ZWIERZĄT

PRZYGODA ŻYCIA



książka „Niezwykłe przygody Toli, Poli i Urwisa. Nikt nie jest zbyt młody, żeby
pomagać przyrodzie"

zadanie 1.  BAJKA "Przygoda  życia"
Cel: Zwiększenie motywacji do działań na rzecz środowiska.
Czas: 15 min
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz 

Materiały: 

 

Nauczyciel czyta historię "Przygoda życia" z książki lub strony online. Na koniec
bajki nauczyciel zadaje pytania:

Dzieci potrafią własnymi słowami wyjaśnić, czym jest migracja i gatunek zagrożony
wyginięciem.
Dzieci wiedzą, którędy płynie Dunaj, co jest charakterystyczne dla tej rzeki i znają co
najmniej 2 gatunki ją zamieszkujące.      
Dzieci potrafią wyjaśnić, w jaki sposób ryby przystosowały się do życia w wodzie.
Dzieci potrafią stworzyć własną rybę z papieru – bieługę.

Efekty:

przebieg zadania

https://tuptuptup.org.pl/wyprawa-zycia/


książka
wydrukowane obrazki 5 bohaterów bajki (Toli, Poli, Urwisa, Raluki, Buldoga) (zał. 5.2)
5 kart ze zdaniami (poniżej)

zadanie 2.  Kto to powiedział?  
Cel: Ćwiczenie pamięci, metoda wykorzystywana w nauce języków obcych (uczenie się
zwrotów).
Czas: 5 - 10 min
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały:

Co robili Tola, Pola i Urwis na Dunaju? 
Kogo bohaterowie spotkali na rzece? 
Co to jest tarło? 
Czy bieługa jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem?  
Pod jaki numer telefonu należy dzwonić się zgłaszać w przypadku
niebezpieczeństwa?
Kim są kłusownicy? Czy są oni przyjaciółmi zwierząt?  

 

 przebieg zadania

Zadaniem dzieci jest połączenie bohaterów bajki z wypowiedzianymi przez nich zdaniami 
i uporządkowanie zdań chronologicznie, tak jak występowały w bajce (numer 
w nawiasie).

Piesek Urwis: To będzie najlepsza jesienna przygoda, jaką mogliśmy sobie wymarzyć! (1)
Bieługa Raluca: Pochodzę z Morza Czarnego. To daleko, daleko stąd. (2)
Sówka Pola: A czy bieługi nie są przypadkiem gatunkiem zagrożonym wyginięciem?
Jesteście pewni, że można je odławiać? (3)
Kłusownik Buldog: My? Polowanie? Przecież to nie nasza wina, że jakaś ryba wplątała się 
w sieci. My tylko broniliśmy siebie i kutra. (4)
Kotka Tola: To nie jest fair. Gdy tylko wrócimy z wakacji, dowiemy się, co należy zrobić,  
aby wam pomóc! (5)

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_5.2.pdf


Książka „Niezwykłe przygody Toli, Poli i Urwisa. Nikt nie jest zbyt młody, żeby
pomagać przyrodzie" 
odtwarzacz MP3 z nagraniem dźwięków rzeki (ok. 2 min) 
paski niebieskiego materiału symbolizujące rzekę i jej odnogi (około 3 metry długości
i 0,5 metra szerokości)
przedmioty pochodzące z rzeki lub jej okolic (np. muszelki, pióra kaczek, kamyki)
niebieski sznurek symbolizujący granicę morza, zdjęcie Dunaju w Bratysławie
zdjęcie Delty Dunaju (zał. 5.3) i zdjęcie bieługi (zał. 5.5.2) 

zadanie 3. Migracja zwierząt
Cel: Przywołanie tematu migracji przez stworzenie ekosystemu rzeki (naturalnego
środowiska bieługi) i zapoznanie się z nim.
Czas: 15 min
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały:

Nauczyciel zadaje dzieciom pytania związane z bajką. Zadanie rozpoczyna się od
animacji ekosystemu rzecznego: odtworzenia dźwięków rzeki i odniesienia się do
bajki. Pamiętacie, gdzie rozgrywała się akcja bajki? (Na Dunaju). 

Nauczyciel z dziećmi tworzą rzekę korzystając z niebieskiego materiału i przedmiotów
pochodzących z rzeki lub jej okolic (ekosystemu rzecznego). Za pomocą zdjęć należy
zaznaczyć Bratysławę i deltę Dunaju (niebieski sznurek symbolizuje granicę morza).

przebieg zadania

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_5.3.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_5.5.2.pdf


mapa migracji bieług (zał.5.4)
ławka
kolorowy papier (karton)

Komu pomogli Tola, Pola i Urwis? (Rybie Raluce i jej przyjaciołom) – potrzebna będzie 
poduszka w kształcie ryby lub kolorowe zdjęcie A4 prezentujące bieługę - zał. 5.5.2. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście taką wielką rybą! Czy ktoś z was wie, jak duża jest ryba 
bieługa? Przekonajmy się (np. 5 uczniów stojących obok siebie, trzymając się za ręce, 
utworzy łańcuch o długości 7,5-8 metrów). 

Nauczyciel prosi dzieci, by chwyciły się za ręce i utworzyły łańcuch obrazujący długość 
bieługi. Następnie zachęca je do „przepłynięcia” w dół rzeki do morza, tak jak to robią 
bieługi. Skąd pochodzi ryba Raluca? (Z odległego Morza Czarnego) – dzieci pokazują 
to miejsce na stworzonej mapie).

 zadanie 4.  (Nie)bezpieczna migracja
Cel: Poznanie ryby bieługi i nauczenie się, czym jest migracja. Zrozumienie głównych 
celów migracji niektórych zwierząt (ryb), w szczególności bieług.
Czas: 20 minut
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały:

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_5.5.2.pdf
https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_5.4.pdf


rysunki ryb zamieszkujących Dunaj (szczupak pospolity, sandacz pospolity, okoń
pospolity, leszcz) (zał.5.4)
papierowy szablon ogona bieługi (zał.5.4)
1 drewniana klamerka dla każdej bieługi, symbolizująca rybie usta (po 1 na 5 dzieci)
łuski z filcu (zależnie od liczby dzieci – 1 bieługa potrzebuje 2 łusek)
1 papierowy model płetwy dla każdej bieługi 
niebieski sznurek symbolizujący granicę morza
żółty sznurek do zaznaczenia granicy obszaru, na którym odbywa się tarło

Minimalna liczba uczniów tworzących rybę: 5

przygotowanie

Raluca musiała migrować daleko od morza, aż do Bratysławy (w końcu to kilkaset 
kilometrów), bo chciała złożyć ikrę, by przedłużyć swój gatunek, tak jak jej babcie
i dziadkowie. Bieługa to bardzo stary gatunek ryb. Żyły na ziemi ponad 200 milionów lat 
temu (dlatego dzisiaj nazywa się je żywymi skamielinami). Nim ryba wyruszy w długą 
podróż ważne jest, by pomyślała o tym, co będzie jej potrzebne. Co na przykład?
JEDZENIE – ryby muszą złapać coś do jedzenia. Co jedzą bieługi? Mogą jeść np. 
mniejsze ryby. Czy wiecie, jakie inne ryby można spotkać w Dunaju?

Nauczyciel po kolei pokazuje dzieciom różne gatunki ryb żyjących w Dunaju (modele 
wykonane w realnej lub zbliżonej skali) i układa je na makiecie rzeki, przygotowanej          

w poprzednim zadaniu. Następnie nauczyciel prosi dzieci o ponowne chwycenie się za 
ręce i utworzenie bieług (5 dzieci na jedną rybę). Każde dziecko otrzymuje osobną 
funkcję: Pierwsze dziecko dostaje drewnianą klamkę. Jego zadaniem jest złapanie/
upolowanie co najmniej jednej ryby z rzeki podczas migracji z morza w kierunku 
Bratysławy. Drugie dziecko otwiera i zamyka usta, imitując oddychanie przez skrzela. 
Trzecie i czwarte dziecko otrzymują filcowe łuski - ich zadaniem jest ochrona. Piąte 
dziecko porusza papierową płetwą. Jego funkcją jest ruch. Każda część ciała bieługi jest 
ważna – umożliwia przetrwanie długiej podróży. W przypadku najmłodszych dzieci 
zadanie można uprościć – każde dziecko może reprezentować jedną bieługę, trzymając 
drewnianą klamkę (z pominięciem odrębnych funkcji).

Przed rozpoczęciem migracji należy wyjaśnić dzieciom, gdzie znajduje się rzeka, po 
której będą się poruszać (niebieski materiał rozłożony na ziemi), dokąd migrują, by złożyć 
ikrę i gdzie jest morze (za niebieskim sznurkiem). Nauczyciel raz jeszcze wyjaśnia 
dzieciom, gdzie znajdują się poszczególne elementy. Do wykonania zadania można 
zaangażować całą klasę.

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_5.4.pdf
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przebieg zajęć

RUNDA 1 (pływanie jako bieługa):
Podróż rozpoczyna się jesienią. Wszystkie bieługi zbierają się w morzu (za niebieskim
sznurkiem). Ich celem jest bezpieczne przemieszczenie się w górę rzeki, by złożyć ikrę  
 w okolicach Bratysławy (za granicą zaznaczoną żółtym sznurkiem). Dzieci mogą
utożsamić się z rybami i funkcjami, które otrzymały – odbywają „próbną podróż”, płynąc 
 w górę rzeki do Bratysławy i z powrotem do Morza Czarnego.

RUNDA 2 (jedzenie):
By przetrwać długą podróż, ryby muszą złapać (upolować klamerką) co najmniej jedną
rybę. Gdy dzieci docierają do miejsca, w którym odbywa się tarło, nauczyciel sprawdza,
czy każdy zespół złapał rybę i czy wszyscy przetrwają podróż. Następnie bieługi wracają
do morza. Tym razem również muszą złapać ryby.

RUNDA 3 (niebezpieczeństwo – kłusownicy):
Czy w czasie migracji coś może zagrozić bieługom lub je zatrzymać? Pamiętacie, jakie
zagrożenie czyhało na Ralucę, gdy spotkała Tolę, Polę i Urwisa? Buldogi – kłusownicy!
W naszej zabawie nauczyciel będzie kłusownikiem, który wyjaśnia swoją rolę: podczas
zabawy siada nad rzeką i poluje, próbując złapać ryby własnymi rękami. Jeśli któraś       
 z bieług znajdzie się w zasięgu rąk kłusownika, kłusownik dotknie lub złapie którąś z ryb,
wtedy ryba nie może kontynuować podróży i musi pozostać w miejscu.



RUNDA 4 (niebezpieczeństwo – tama na rzece):
Nauczyciel ustawia ławkę w poprzek rzeki w taki sposób, żeby dzieci nie mogły jej
ominąć. Jak zachowują się dzieci/ryby? Jak się czują (zdezorientowane, itp.)? Nauczyciel
pyta dzieci, co symbolizuje ławka (ławka to tama na rzece, której nie sposób bezpiecznie
pokonać, w bajce jest to zapora Gabčíkovo, ale najbliższa delcie jest Iron Gate II,
zlokalizowana około 860 km od Delty Dunaju). Zatrzymuje ona bieługi i nie pozwala im
dotrzeć do miejsca, w którym odbywa się tarło. Co możemy zrobić, by pomóc
bieługom? Nauczyciel przechodzi do następnego zadania.

kolorowy papier
skrawki materiału
bibuła 
farby 
zdjęcie zapory (zał. 5.5.1)

zadanie 5.  Wpuśćmy bieługi z powrotem do rzeki
Cel: Poznanie głównych cech bieługi i tego, w jaki sposób adaptuje się do życia             
 w wodzie.
Czas: 10-15 min
Miejsce: sala/klasa 

Materiały: 

 

Z powodu kłusowników i tam na Dunaju prawie wszystkie bieługi wyginęły (zostały
wpisane do czerwonej księgi gatunków zagrożonych jako krytycznie zagrożone, na
Słowacji mają status regionalnie wymarłych). Bieługi w bajce powiedziały, że będą
czekać na rozwiązanie problemów, uniemożliwiających im migrację. To wy możecie
wpaść na te rozwiązania. Czy macie pomysły, jak im pomóc? Sugestie podpowiedzi dla
dzieci: Nie zanieczyszczajmy rzek (troska o czystość w okolicach rzeki); opowiedzmy
innym o bieługach (porozmawiajmy o tych rybach, pokażmy ją w muzeach, w książkach,
itp.); promujmy budowę bezpiecznych kanałów migracyjnych, umożliwiających rybom
pokonanie tam (dzieci zapoznają się ze zdjęciem kanału migracyjnego).

Nauczyciel pokazuje/wiesza w widocznym miejscu zdjęcie bieługi, przygotowuje materiały
do pracy i wydrukowane szablony - sylwetki bieługi – po jednym dla każdego dziecka, by
każdy mógł stworzyć własną rybę. 

klej 
cienki sznurek 
nożyczki
rysunek bieługi (zał. 5.5.2) lub zdjęcie
bieługi (zał.5.5.2)
dla mniejszych dzieci: szablon - sylwetka
bieługi (zał. 5.5.2)

przebieg zadania
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duży papierowy model bieługi/duża poduszka w kształcie ryby (lub kolorowe zdjęcia
bieługi do rozdania w grupach)

zadanie 6.  Dlaczego bieługi są ważne? – 
Cel: Podsumowanie i komentarze – utrwalenie nabytej wiedzy, świadomość znaczenia
każdego gatunku i podkreślenie możliwości pomocy środowisku przez pozytywne
doświadczenia emocjonalne u dzieci.
Czas: 10 min
Miejsce: sala/klasa lub na zewnątrz  

Materiały: 

 

W celu utrwalenia zdobytej wiedzy i zweryfikowania celów programu, dzieci zostają
podzielone na 4 grupy, w których mają krótko wyjaśnić następujące zagadnienia:

Grupa 1 – Czym jest migracja? (Co się z nią wiąże? Które zwierzęta migrują i dlaczego?)

Wykorzystując materiały plastyczne dzieci w dowolny sposób odtwarzają cechy
charakterystyczne bieług – ciemnoszary grzbiet, jasnoszare boki i biały brzuch            
 (np. z pomocą farb i kolorowego papieru), duży otwór gębowy (prawie na całą szerokość
głowy) pozbawiony zębów, 4 wąsiki w dolnej części głowy (np. z pomocą 4 kawałków
sznurka), tarczki kostne – łuski (5 rzędów tarczek – 1 na grzbiecie, po 2 na bokach          
 i brzuchu – np. za pomocą kartonu), wydłużony pysk, długa płetwa ogonowa, której
górna część jest dłuższa niż dolna.

przebieg zadania



Grupa 2 – Czym jest gatunek zagrożony wyginięciem (Kiedy mówi się, że jakiś gatunek
jest zagrożony? Czy znacie jakieś gatunki zagrożone?)

Grupa 3 – Opis Dunaju i podanie co najmniej 2 zamieszkujących rzekę gatunków
(Którędy płynie ta rzeka? Jakie zwierzęta żyją w rzece lub jej pobliżu?)

Grupa 4 – W jaki sposób ryby przystosowały się do życia w wodzie? (Zwrócenie uwagi
na ich ciała – płetwy, kształt ciała, łuski, skrzela). 

Na koniec dzieci siadają w kółku na podłodze i podają sobie Królową Bieług (może mieć
koronę na głowie; reprezentuje największą bieługę, która kiedykolwiek pływała
 w Dunaju). Dziecko trzymające bieługę będzie mogło przekazać swoją wiadomość
skierowaną do rzeki i jej mieszkańców. Dlaczego tak zależy nam, by bieługi mieszkały   
 w Dunaju (np. z powodu zachowania bioróżnorodności)? Dzieci dzielą się swoimi
przemyśleniami. Nauczyciel kończy program: „Wierzę, że dzięki wam pewnego
jesiennego dnia bieługa Raluca i jej przyjaciele będą mogli bez przeszkód wyruszyć       
 w górę Dunaju i złożyć ikrę, by przedłużyć swój gatunek.” 



Bajka “Czas minął, trzeba działać” opowiada o szczycie klimatycznym, który odbył się 

 w Katowicach w 2018 roku. Podczas tego szczytu przywódcy krajów świata próbowali

uzgodnić wspólny plan ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Bohaterzy bajki - kotka

Tola, sowa Pola, pies Urwis i reniferzyca Greta - również próbują rozwiązać ten

problem. Okazuje się, że ich determinacja, żeby uratować świat, jest o wiele większa

niż dorosłych.

Cele edukacyjne: 
Dzieci poznają pojęcie "zmiany klimatu" oraz dowiedzą się, że jest to obecnie jedno  

 z największych wyzwań środowiskowych, przed którym stoi ludzkość. Dowiedzą się

również, jak same mogą walczyć ze zmianą klimatu.

WALKA ZE ZMIANĄ KLIMATU

CZAS  SIĘ SKOŃCZYŁ, 
TRZEBA DZIAŁAĆ



książka „Niezwykłe przygody Toli, Poli i Urwisa. Nikt nie jest zbyt młody, żeby
pomagać przyrodzie"

Co to szczyt klimatyczny?
Dlaczego musimy dbać o naszą planetę?

Zadanie 1.  BAJKA "Czas minął, trzeba działać"
Cel: Wprowadzenie dzieci w temat.
Czas: 20 min
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz 

Materiały: 

 

Nauczyciel czyta bajkę pt. „Czas minął, trzeba działać” i zadaje dzieciom pytania
związane z historią:

Dzieci rozumieją różnicę pomiędzy pogodą a klimatem. Potrafią wskazać, na
czym ta różnica polega.  
Dzieci umieją wytłumaczyć, dlaczego klimat planety się zmienia oraz dlaczego
topnienie lodowców zagraża nie tylko zwierzętom, ale też ludziom.
Każde dziecko stworzy własną pracę plastyczną “zorza polarna”. 
Każde dziecko dowie się, w jaki sposób może ograniczać negatywny wpływ na
klimat oraz powstrzymać jego zmiany.

Efekty: 

przebieg zadania

https://tuptuptup.org.pl/czas-minal-trzeba-dzialac/


zdjęcia roślin uprawnych (zał. 6.2.2)
zdjęcia warunków pogodowych (zał. 6.2.3) oraz stref klimatycznych (zał. 6.2.4)
znaczki pogodowe oraz siatka do kalendarza pogodowego (zał.6.2.1)

Zadanie 2.  klimat czy pogoda  
Cel: Zapoznanie dzieci z pojęciami pogody i klimatu.
Czas: 20 min, na wypełnienie kalendarza pogodowego będzie potrzebny miesiąc
Miejsce: sala/klasa 

Materiały: 

 

Co to jest pogoda, a co to jest klimat? Od tego powinna zacząć się każda rozmowa
o zmianach klimatu. Zazwyczaj dzieci mylą te pojęcia.

Na początek nauczyciel pyta - kiedy wstajemy rano i patrzymy przez okno, żeby
odpowiednio się ubrać, czy ubieramy się zgodnie z warunkami pogodowymi czy
klimatycznymi? A kiedy pada deszcz lub jest słonecznie, mówimy o pogodzie czy
klimacie? 

Jakie zwierzęta uczestniczyły w dyskusji o zagrożeniach klimatycznych? Co niepokoiło
te zwierzęta? 
Jakie argumenty dorosłych delegatów/uczestników szczytu usłyszeli przypadkiem
Greta, Tola, Pola i Urwis?
Czy dzieci też mogą walczyć ze zmianą klimatu?

To są pytania o pogodę, czyli stan atmosfery w danej chwili. Pogoda może się zmieniać
z godziny na godzinę, albo zachowywać się anomalnie w porównaniu do norm
klimatycznych przyjętych dla konkretnego obszaru geograficznego. Opisując pogodę, jak
na przykład w prognozie pogody, zazwyczaj określamy temperaturę, ilość i rodzaj
opadów, prędkość wiatru, zachmurzenie i zjawiska atmosferyczne, np. burze lub
gradobicia.

Nauczyciel ogłasza, że w ciągu najbliższego miesiąca dzieci codziennie będą sprawdzać
pogodę i prowadzić swój kalendarz pogodowy. W tym celu można wykorzystać zał. 6.2.1:
kalendarz i znaczniki pogody. W zależności od tego, co jest za oknem, dziecko wkleja
odpowiednie znaczniki w okienko. W trakcie tego zadania dzieci będą mogły utrwalić

przebieg zadania
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wiedzę na temat różnic pogodowych oraz tego, że pogoda to codzienne zmiany
atmosferyczne. 

Nauczyciel pyta, czy mając informację o dzisiejszej pogodzie, możemy wywnioskować
cokolwiek o klimacie, w którym się znajdujemy? Odpowiedź dzieci powinna być
negatywna, ponieważ klimat to są średnie parametry atmosferyczne, zbierane przez
służby meteorologiczne w ciągu dziesiątków lat. Nauczyciel może podać przykład
rolnika, który podejmuje decyzję, czy następnego dnia zbierać zboże. Rolnik robi to
patrząc na prognozę pogody. Z kolei decyzję, jakie rośliny sadzić – ryż, maniok czy żyto
(są to kultury roślinne, które stanowią podstawę pokarmów w różnych strefach
klimatycznych), podejmuje na podstawie strefy klimatycznej, którą zamieszkuje. Ryż lubi
dużo wilgoci i ciepło, maniok lubi klimat tropikalny, a żyto świetnie rośnie w klimacie
umiarkowanym. Nauczyciel może pokazać dzieciom te kultury na zdjęciach w zał. 6.2.2

Nauczyciel pokazuje dzieciom na zmianę zdjęcia stref klimatycznych (zał. 6.2.4) oraz
warunków atmosferycznych (zał. 6.2.3) i pyta, na którym zdjęciu dzieci widzą strefę
klimatu, a na którym pogodę. Czy na zdjęciu możemy zobaczyć i pogodę i klimat? Na
których?

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_6.2.2.pdf
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2 słoiki i 1 nakrętka lub 2 pudełka i 1 pokrywka
dwa termometry
duży koc

zadanie 3.  nauka o globalnym ociepleniu 
Cel: Zapoznanie dzieci z pojęciem zmiany klimatu i jej przyczyn.
Czas: 15 min
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

 

W bajce Czas minął, trzeba działać reniferzyca Greta próbuje zapobiec zmianie klimatu.
Ale dlaczego nasz klimat się ociepla? Nauczyciel najpierw zadaje to pytanie dzieciom,  
 a dzieci próbują dać swoje odpowiedzi. Następnie nauczyciel proponuje dzieciom
przeprowadzenie dwóch eksperymentów.   

1) Do jednego słoika/pudełka nauczyciel włada termometr i szczelnie go zamyka, do
drugiego również wkłada termometr, ale słoik/pudełko pozostawia otwarte. Tak
przygotowane słoiki/pudełka nauczyciel odkłada na kilka godzin w nasłonecznionym
miejscu. Po 30 minutach dzieci otwierają słoik/pudełko, sprawdzają wskazania
temperatury i porównują ją z temperaturą na drugim termometrze. W którym słoiku/
pudełku temperatura będzie wyższa i dlaczego? Niech dzieci spróbują odpowiedzieć.

przebieg zadania



2) Jeśli dzieci nie będą miały pomysłów, nauczyciel może przeprowadzić dodatkowy
eksperyment. Bierze duży koc i proponuje dzieciom, by stanęły blisko siebie, tak żeby
wszystkie zmieściły się pod nim. Dzieci pozostają tak na kilka minut. Kiedy dzieci wyjdą
spod koca, nauczyciel pyta je, czy było im ciepło. I kiedy im było cieplej: kiedy stały
razem pod kocem, czy kiedy siedziały osobno bez przykrycia? To zjawisko analogiczne
do tego,co się dzieje z powietrzem w słoikach. Kiedy słoik jest zamknięty, powietrze
w nim się nagrzewa, ponieważ promienie słońca potrafią przedostać się do środka, ale
ciepło nie może wydostać się na zewnątrz i dlatego temperatura w nim stale rośnie.

To samo dzieje się z naszą planetą. Gazy cieplarniane okrywają planetę jak koc.
Promienie słoneczne przedostają się przez tę warstwę, ale nagrzane powietrze nie może
się ochłodzić, ponieważ jest cięższe od gazów cieplarnianych. Powietrze stopniowo się
nagrzewa, powodując tym samym zmianę klimatu. Dlatego tak ważne jest ograniczenie
emisji/produkcji gazów cieplarnianych.

2 spore kubki lub inne naczynia 

woda
duże naczynie (najlepiej przezroczyste)

zadanie 4.  topniejące lodowce 
Cel: Dzieci dowiadują się, jak zmiana klimatu wpływa na topnienie lodowców oraz czym
ten proces zagraża miastom i państwom położonym na wybrzeżach oceanów.
Czas: 20 min
Miejsce: klasa/sala

Materiały: 

do zamrażania wody  

kilka niedużych kamieni
marker
figurka zwierzęcia / figurka lego (opcjonalnie)

 przebieg zadania

Dlaczego lodowce topnieją? Czy zmiana klimatu wpływają na ten proces? Jakie są 
następstwa topnienia? Poniższy eksperyment uświadomi dzieciom jedną z groźnych 
konsekwencji zmian klimatu. Eksperyment składa się z dwóch części. W pierwszej dzieci 
badają, co się dzieje z lodowcem, kiedy wzrasta temperatura powietrza. Nauczyciel 
zamraża w kubku wodę. Następnie wyjmuje lód z kubka, który będzie pełnił         
w eksperymencie rolę lodowca. Do większego naczynia (najlepiej przezroczystego) 
nauczyciel wlewa sporo wody i zaznacza poziom wody flamastrem. Następnie dzieci 
wkładają lód do wody i obserwują, czy zmienił się jej poziom. Zaznaczają nowy poziom 
wody flamastrem.



 
 
 
 
 
 
 

Do większego naczynia nauczyciel wkłada kamienie – wyspy, a na nich ustawia figurkę
zwierzęcia/figurkę lego – mieszkańca wysp. Nauczyciel wyjmuje lód z drugiego
kubeczka (będzie to lodowiec) i również wkłada do pojemnika. Dzieci ostrożnie wlewają
do pojemnika wodę – to będzie morze. Woda powinna pokrywać kamienie, ale tak, żeby
u góry zostało trochę suchego lądu, a woda nie dotykała figurki.

Podobne zjawisko podwyższenia poziomu wody obserwujemy, kiedy lodowiec pod
wpływem zmian klimatu odrywa się i zaczyna dryfować w oceanie. Lód jest lżejszy od
wody, dlatego nie zanurza się w pełni. Jego wierzchołek zawsze jest widoczny, natomiast
90% lodowca zanurzone jest w wodzie. Ogromne masy lodu wypychają wodę, dlatego jej
poziom się podnosi. Jeśli takich lodowców w oceanie będzie przybywać, grozi to
całkowitym zatopieniem niektórych wysp oraz podtopieniem części państw, które
położone są na wybrzeżach oceanów i mórz.

Tak ustawioną kompozycję trzeba zostawić na ok. pół godziny (w zależności od
temperatury powietrza w sali/klasie). Po upływie tego czasu dzieci sprawdzają, co się
stało z lodowcem, morzem, wyspami i mieszkańcami wysp. Prawdopodobnie lodowiec
stopnieje, a woda sięgnie lub całkiem zaleje figurki. 



To jest właśnie ilustracja jednego ze skutków zmiany klimatu. Obecnie praktycznie
wszędzie na świecie topnieją lodowce. Od lat osiemdziesiątych tempo topnienia lodu
znacząco wzrosło. Nowy Jork, Los Angeles, Bombaj, Miami i Tokio mogą znaleźć się
pod wodą z powodu ocieplającego się klimatu. Woda z samych lodowców Grenlandii
może podnieść poziom mórz i oceanów o 7 metrów.

klej
pianka do golenia
czarny papier

zadanie 5.  Zorza polarna 
Cel: Stworzenie pracy plastycznej nawiązującej do tematu stref klimatycznych.
Czas: 30 min
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

 

pastele suche
farby (opcjonalnie)

Topnienie lodowców wywołuje nieodwracalne zmiany oraz niszczenie całych
ekosystemów. Jako pierwsze cierpi północne koło podbiegunowe. Proponujemy
zainspirować się naturą i namalować z dziećmi zorzę polarną. W tej pracy będą
wykorzystane suche pastele, które doskonale nadają się do rysowania nieba. W dodatku
są dość proste w użyciu i dają ciekawy efekt. 

Zanim dzieci rozpoczną pracę, nauczyciel pokazuje zdjęcia zorzy polarnej.

Grubszym bokiem suchych pasteli dzieci malują na czarnym papierze linię i zygzaki, 
 a następnie rozcierają je paluszkami, żeby nie zostały ostre krawędzi. Całość
nauczyciel utrwala fiksatem do pasteli albo sprayem do włosów.

W czasie, kiedy dzieci malują zorzę polarną, nauczyciel przygotowuje „puszystą” farbę,
mieszając klej i piankę do golenia w proporcji mniej więcej 50:50. Inaczej farba nie
będzie puszysta albo w ogóle nie wyschnie. Można ograniczyć się tylko do białego
koloru śniegu, ale efekt będzie ciekawszy, jeśli do pianki dodamy jeden albo dwa kolory,
np. niebieski i fioletowy. 

przebieg zadania

http://www.fiordy.com/index.php?page=zorza_polarna


karty do gry memory (zał.6.6)
nożyce

zadanie 6.  Memory klimatyczne 
Cel: Zapoznanie dzieci ze sposobami na ograniczenie zmian klimatu.
Czas: 15 min

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 

Póki „puszysta” farba nie wyschnie, dzieci mogą kształtować śnieżne pagórki i lodowce
w dowolny sposób, robiąc np. wszelakiego rodzaju zawijasy. Po zakończeniu malowania
prace powinny poleżeć około godziny do pełnego wyschnięcia. Puszysta farba nie
będzie się kleiła, ale będzie gładka i sprężysta.

przebieg zajęć

Co więc robić, żeby uniknąć albo przynajmniej ograniczyć zmianę klimatu? Rad jest kilka,
najważniejsze z nich są zawarte poniżej. 

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_6.6.pdf


Oszczędzaj energię 
Oszczędzaj wodę 
Wykorzystuj energooszczędny sprzęt elektryczny i odnawialne źródła energii 
Korzystaj z roweru zamiast samochodu 
Segreguj śmieci 
Sadź drzewa i rośliny
Ograniczaj mięso i nabiał 
Wybieraj pociąg zamiast samolotu

Po przedstawieniu sposobów na przeciwdziałanie zmianom klimatu nauczyciel

proponuje zabawę w memory. Nauczyciel drukuje na grubszym papierze lub na

cieńszym, który następnie laminuje, karty memory z zał.6.6. Karty memory to zestaw

dwóch arkuszy. Na jednym przedstawione są pomysły na przeciwdziałanie zmianom

klimatycznym, na drugim obrazki przedstawiające zachowania nieekologiczne. Przed

użyciem karty powinny być rozcięte i rozłożone obrazkami do dołu. Dziecko ma nie tylko

znaleźć parę identycznych obrazków, ale też odpowiedzieć na pytanie, czy ta para

przedstawia eko-zachowanie.

Nauczyciel wybiera pierwszą osobę z klasy (może to być wylosowana osoba, wtedy cała

reszta dzieci będzie prawdopodobnie zachowywała ciszę i czekała na swoją kolej).

Wylosowana osoba ciągnie dwie dowolne karty, jeśli udaje jej się wyciągnąć parę

identycznych obrazków, powinna powiedzieć, czy obrazki te przedstawiają ekologiczne

zachowanie czy nie. 

Para obrazków dalej nie uczestniczy w grze i jest odkładana na bok. Jeśli jednak dziecku

nie udaje się odkryć pary, karty wracają na swoje miejsce odwrócone obrazkami w dół.

Nadchodzi kolej następnej osoby. Kiedy wszystkie pary zostaną odkryte, gra się kończy.

https://www.culturelab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_6.6.pdf
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