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Przed Wami drugie wydanie materiałów edukacyjnych, które przygotowaliśmy wspólnie z naszy-
mi partnerami – Lipką (ekologiczna organizacja edukacyjna z Czech), DAPHNE (Instytut stosowa-
nej ekologii ze Słowacji) oraz Lwowskim telewizyjnym teatrem dla dzieci Yurashky. Materiały te uzu-
pełniają edukacyjne treści zamieszczone w książce Niesamowite przygody Toli, Poli i Urwisa i wraz  
z nią stanowi jeden komplet. Wierzymy, że będzie to świetne narzędzie dla nauczycieli, którzy chcieliby 
wprowadzić edukację ekologiczną w swoich klasach i grupach. Książka i materiały edukacyjne zapo-
znają dzieci z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG): „Ekopatrol” – SDG 12, Odpowie-
dzialna konsumpcja, „W poszukiwaniu wody” –  SDG 6, Czysta woda, „Bzyczące zebranie”, „Łąkowa 
orkiestra” – SDG 15, Życie na lądzie, „Przygoda życia” – SDG 14, Życie pod wodą, „Czas minął, trzeba 
działać” – SDG 13, Działania na rzecz klimatu.

W ten sposób działając lokalnie, wspieramy realizację globalnej strategii ONZ Agenda 2030. Przeczy-
tajcie dzieciom bajki z książki Niesamowite przygody Toli, Poli i Urwisa i poznajcie zasady ochrony 
środowiska. Po przeczytaniu bajek przejdźcie do praktyki. Przygotowaliśmy 6 scenariuszy. Każdy de-
dykowany 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 zmian 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 zajęć: 

• angażujcie dzieci na każdym etapie realizacji zadań (przy zbieraniu kwiatów na łące, rozdawa-
niu 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. 

Oto kilka naszych praktycznych wskazówek. Na końcu materiału znajdziecie listę załączników, do któ-
rych odwołujemy się w scenariuszach. Lista jest podlinkowana i odsyła do każdego załącznika bezpo-
średnio. Możecie je pobrać, wydrukować lub korzystać z nich w wersji elektronicznej. Materiały edu-
kacyjne powstały w ramach międzynarodowych projektów „Kids for Eco-Action” oraz „Sustainable 
Future”, przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W materiałach 
użyliśmy szeregu symboli, które ułatwią Wam szukanie potrzebnych treści:

Eksperyment

Obserwacja Zadanie 
teatralne

Zadanie 
muzyczne

Zadanie 
kulinarne

Zadanie 
pamięciowe

Zadanie 
ruchowe

Zadanie 
plastyczne

Czytanie

Gra

Pięć zmysłów

Rozmowa

KILKA SŁÓW NA POCZĄTEK
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BAJKA „EKOPATROL”  

Cel: zwiększenie motywacji do działań na rzecz środowiska
Czas: 15 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

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

Nauczyciel czyta historię „Ekopatrol” z książki 
lub strony online. Na koniec bajki nauczyciel za-
daje pytania:
• Kogo nasi bohaterowie znaleźli na plaży?
• Co się stało foczce, którą Tola, Pola i Urwis 
znaleźli na plaży?
• 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?

1

2

RECYKLINGOWE KOŁO FORTUNY

Cel: zdobycie umiejętności segregacji odpadków
Czas: 15 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 
• 5 pojemników na odpadki

• żetony z produktami do segregacji (należy je wyciąć i jeśli to możliwe, zalaminować, by dłużej słu-
żyły na zajęciach – zał. 1.1)

• obrazki koszy do segregacji (kosze należy wyciąć, a następnie przyczepić kartki do pustych pojem-
ników – zał. 1.2)

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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Na podłodze nauczyciel ustawia pojemniki z przy-
czepionymi kartkami z zał.1.2 (ilustrującymi kosze 
na papier (niebieski), plastik i metal (żółty), szkło 
(biały i zielony), bioodpadki (brązowy) i śmie-
ci zmieszane (czarny). Nauczyciel prosi, aby dzieci 
usiadły w kole, tak by nasze 5 pojemników stanowiło 
część obwodu koła. Ważne jest, aby dzieci nie zasła-
niały siebie i nie tworzyły dwu-szeregu.

Co znajduje się na żetonie? Czy jest to papier, pla-
stik, szkło czy bioodpadek? Do którego kosza pla-
nuje 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 że-
ton (wycięty z zał. 1.1). Trzymając w ręku wylosowa-
ny żeton, będzie miało za zadanie głośno odpowie-
dzieć na trzy pytania: 
• Co znajduje się na żetonie?
• Czy jest to papier, plastik, szkło czy bioodpadek?
• Do którego kosza planuje wyrzucić dany odpa-

dek?

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

Kiedy dzieci zrozumieją zasady gry, nauczyciel infor-
muje, że nie będą otrzymywać żetonów po kolei, ale 
będą one przypadkowo losowane przez nauczyciela, 

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2
Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

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 wy-
losowane 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, bioodpadkami i odpadkami zmieszanymi.

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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JAK WIELE LAT?  

Cel: umiejętność rozpoznawania odpadków w codziennym środowisku
Czas: 5 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

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

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki. Prosi  
o odnalezienie 10 różnic między rysunkami. Kiedy 
dzieci zakończą zadanie, prowadzącay prosi, aby 
jedno z nich przeczytało na głos wszystkie zazna-
czone różnice. 

Powinno wymienić odpowiednio: słomkę plasti-
kową, butelkę plastikową, reklamówkę, puszkę 
metalową, jednorazową pieluszkę, kubek styropia-
nowy/plastikowy, oponę, ogryzek, gazetę, wyspę 
bezludną.

3

4

ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC NA PLAŻY

Cel: zwiększenie świadomości, jak długo rozkładają się poszczególne odpadki
Czas: 15 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 
• poojemniki na odpady z zadania „Koło fortuny”

• wycięte rysunki odpadków (zał. 1.4)
• kartki A4 z zaznaczonymi okresami rozkładu odpadku (do 1 mies., do 1 roku, do 100 lat, do 500 lat) 

(zał. 1.4)
• symbole odpadów i okresów ich rozkładu do połączenia (zał. 1.5)

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 infor-

• PRZEBIEG ZADANIA • 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Załącznik 1.3
Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future
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Załącznik 1.4
Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

muje, że porozmawiają o tym, jak długo odpadki 
się rozkładają. Ile potrzeba lat, by odpadek rozłożył 
się. Prowadzący kładzie na stole 3 kartki z cyframi  
i symbolami okresów rozkładu. Informuje, że kartki 
obrazują, jak długo dany odpadek rozkłada się.

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

Po kilku minutach nauczyciel prosi kolejne drużyny, 
aby wybrały 1 odpadek i poinformowały pozostałe 
grupy, jak długo według nich może rozkładać się 
taki element. Za każdym razem nauczyciel koryguje 
odpowiedź lub informuje o poprawności wykona-
nia zadania. Następnie prosi dzieci o wrzucenie od-
padka do odpowiedniego pojemnika. 

Po 12 turach (każda drużyna opowie o 3 śmieciach) 
wszystkie odpadki znajdą się w odpowiednich po-
jemnikach. Na koniec zadania prowadzący wyjmuje 
ponownie odpadki i wspólnie z klasą podsumowu-
je, które śmieci rozkładają się najdłużej, a które naj-
krócej. Które produkty powinniśmy ograniczyć do 
minimum, aby nie zanieczyszczać naszej planety? 
Może rozdać dzieciom odbitki ksero zał. 1.5 i po-
prosić o połączenie ilustracji i liczb w pary. 

BRZUSZKI ZWIERZĄT 
5

Cel: zwiększenie świadomości, jak długo rozkładają się poszczególne odpadki
Czas: 25 minut

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• szablony foki, ryby i kaczki wycięte z grubego kartonu w kilku egz. (zał. 1.6)

• rysunki śmieci, które czasem można znaleźć na plaży (zał. 1.7) 
• niebieskie kartki – po jednej dla każdego dziecka
• kolorowe kartki – po jednym kolorze dla dziecka

• ołówek dla każdego ucznia
• nożyczki

• klej w płynie
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Przed rozpoczęciem zajęć plastycznych nauczyciel 
pokazuje dzieciom kilka dowolnych zdjęć wskazu-
jących na zanieczyszczenie oceanów plastikiem. 
Informuje, że plastikowe torebki, butelki i inne od-
padki często postrzegane są przez zwierzęta jako 
pokarm i lądują w ich brzuchach.

Nauczyciel pokazuje dzieciom przygotowane sza-
blony z zał. 1.6. Dzieci wybierają szablon i na wła-
snej kolorowej kartce bloku technicznego A4 od-
rysowują wybrane zwierzę (fokę, kaczkę lub rybę). 

KTO SZYBCIEJ?    
6

Cel: poznanie przez dzieci wyjątków w regułach segregacji odpadów i zachęcenie do segregacji poprzez 
pracę zespołową
Czas: 15 min

Miejsce: przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 
• różne rodzaje odpadów lub kartki z odpowiednimi symbolami (zał. 1.1)

• kolorowe kosze na odpady lub obrazki z symbolami koszy (zał.1.2)

Załącznik 1.6

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Jeśli grupa jest młodsza, nauczyciel przygotowu-
je wycięte zwierzęta przed zajęciami. po jednym 
zwierzęciu dla każdego dziecka.

Dzieci wycinają odrysowanego zwierzaka, a na-
stępnie przykleja go do niebieskiej kartki (zwierzę 
powinno być mniej więcej po środku kartki, tak 
aby żaden jego element nie wychodził poza niebie-
ską kartkę A4). 

Dzieci wybierają kilka odpadów z zał. 1.7, kolo-
rują je, wycinają, a potem przyklejają do swojego 
zwierzęcia. Praca powinna uświadomić dzieciom, 
że nieodpowiedzialne zachowanie konsumentów 
negatywnie wpływa na otaczające ich środowisko. 

Załącznik 1.7
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• PRZEBIEG ZADANIA • 

PAPIER CZERPANY

7

Cel: poprzez wykonanie pracy plastycznej zapoznanie się w praktyce z procesem recyklingu papieru, 
zrozumienie potrzeby segregacji papieru i wzrost motywacji dzieci, by ją wykonywać

Czas: 3-4 dni (w zależności od temperatury powietrza)
Miejsce: w sali lub na zewnątrz

Materiały: 
• makulatura

• tektura
• klipsy do papieru

• nożyk do cięcia papieru
• skrobia ziemniaczana (krochmal na zimno)

• wałek kuchenny
• chłonny papier lub kawałki bawełniany

• miska z wodą
• mikser

• rośliny do zdobienia papieru

Nauczyciel rozkłada po podwórku różne rodzaje odpadów (prawdziwe lub pokazane na obrazkach):
• PAPIER / niebieski kolor: papier, tektura, zeszyty, kolorowanki, gazety, wytłoczki do jajek;
• BIO / brązowy: skórka po bananie, zwiędłe kwiaty, skorupka po jajku, suchy chleb;
• PLASTIK i METAL / żółty: tetrapaki, opakowania po jogurtach, opakowania po chlebie, nakrętki 

do słoików;
• SZKŁO / zielony: szklane słoiki, butelki;
• ODPADY ZMIESZANE / czarny: brudny papier, stłuczone szklanki, kubki, przeterminowany 

jogurt.

Dobrze byłoby użyć w grze wszystkie kategorie odpadów.

Nauczyciel rozstawia kosze (lub rozkłada obrazki je przedstawiające). Na komendę START dzieci zaczy-
nają zbierać odpady z podwórka oraz segregują je według obowiązujących zasad. Gra może przebiegać 
w trybie jednozespołowym lub wielozespołowym. W drugim przypadku nauczyciel dzieli dzieci na kilka 
zespołów i ustawia kilka zestawów koszy. Ten zespół, który zbierze najwięcej odpadów i (co ważne!) 
prawidłowo je posegreguje, wygrywa rywalizację.

Dzieci przygotowują makulaturę, raczej stare zeszyty albo papier kserograficzny. Papier trzeba porwać na 
drobne kawałki i namoczyć je w misce z gorącą wodą, najlepiej przez całą noc. (Żeby przyspieszyć proces, 
wodę z kawałkami papieru można zagotować w garnku). Następnie nauczyciel mieli miksturę na jednolitą 
masę. W przypadku dużej objętości papieru warto to robić etapami. Na koniec do przemielonej masy trze-
ba dodać krochmal na zimno, według proporcji podanych na opakowaniu.

• PRZEBIEG ZADANIA • 



PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI • 10 • SEGREGACJA ŚMIECI

Nauczyciel wycina w grubej tekturce okienko, 
które będzie „foremką” do czerpanego papieru,  
i nakłada ją na drugą warstwę tektury. Spina je ra-
zem przy pomocy klipsów do papieru. 

Dzieci wlewają w okienko masę papierową, ukła-
dają w niej listki, kłoski lub kwiatki, po czym zale-
wają delikatnie rozcieńczoną miksturą papierową.

W podobny sposób przebiega recykling papieru w wyspecjalizowanych zakładach. Przeciętny 
mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie około 50 kg papieru. W krajach Unii Europejskiej odzyskiwane 
jest średnio 70% makulatury. Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić energię, zre-

 • DLA NAUCZYCIELA •

Na koniec dzieci rozkładają na stole bawełniany 
kawałek materiału lub chłonny papier (np. kilka 
warstw ręcznika papierowego) i wałkują masę 
przy pomocy wałka kuchennego, uważając, aby 
nie zniszczyć powierzchni powstającego papieru. 

Delikatnie zdejmują ściereczkę i zostawiają pa-
pier do wyschnięcia w suchym i przewiewnym 
miejscu. Po tym jak mikstura wyschnie, nauczy-
ciel delikatnie zdejmuje wierzchnią warstwę tek-
stury. Praca gotowa!
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NIE KAŻDY BIOODPAD JEST BIO

8

Cel: obserwacja w trakcie eksperymentu, jak długo trwa proces rozpadu różnego rodzaju 
bioodpadów

Czas: 20 minut (przygotowanie) oraz 3 miesiące regularnych obserwacji
Miejsce: na zewnątrz (ogródek, wolna przestrzeń na placu zabaw)

Materiały: 
• różne rodzaje bioodpadów

• łopatka
• kijki

• notatnik

Nauczyciel łączy dzieci w 2–3-osobowe grupy. Każdy zespół dostaje własny bioodpad, który zako-
puje za pomocą łopatki w miejscu wskazanym przez nauczyciela. Miejsce to zostaje oznaczone pa-
tykiem z przyczepioną karteczką, informującą o tym, jaki bioodpad się w danym miejscu rozkłada.  
W kolejnych tygodniach dzieci regularnie wracają do miejsc, w których zakopały odpady, obserwując 
etapy procesu rozkładu.

Do przeprowadzenia eksperymentu można wykorzystać odpady takie jak: ogryzek jabłka/gruszki, 
garść liści bądź igieł, torebka herbaty, fusy z kawy, obierki z ziemniaków, ogórek, marchew, skórka  
z banana lub pomarańczy, resztki pieczywa, skorupki z jajek bądź orzechów, biodegradowalna folia, 
chusteczka higieniczna, pióra.

• PRZEBIEG ZADANIA • 

dukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ochronić przed wycięciem miliardy drzew. Nie 
dziwi więc, że w dzisiejszym świecie selektywna zbiórka makulatury jest absolutną koniecznością.

Ważnym etapem procesu przerobu makulatury jest odpowiednia jej segregacja w gospodarstwach 
domowych. Do pojemnika na papier nie należy wrzucać: zatłuszczonych opakowań papierowych, 
brudnego lub mokrego papieru, opakowań wielomateriałowych (np. kartonów po mleku), tapet. 
Zebrana makulatura dostarczana jest do punktów zbiórki odpadów celulozowych, gdzie zostaje 
posortowana na odmiany jakościowe, oczyszczona i sprasowana w maszynach belujących.

Makulatura przeznaczona do produkcji tektury poddawana jest procesom mechanicznego 
oczyszczania, bez odbarwiania i bielenia. Produkcja papieru do druku i pisania wymaga nato-
miast zastosowania zarówno oczyszczania mechanicznego, jak i odbarwiania.

Papieru nie można przerabiać w nieskończoność bez pogorszenia jego właściwości. Wobec ak-
tualnych możliwości technologicznych, szacuje się, że włókna wtórne mogą być przerabiane  
z zachowaniem jakości do siedmiu razy. Ważne więc jest oszczędne wykorzystanie papieru.
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ZNIKAJĄCE ŚMIECI
9

Cel: nauka rozpoznawania różnych rodzajów odpadów poprzez udział w grze
Czas: 15 minut
Miejsce: w sali

Materiały: 
• różne rodzaje odpadów

• większy worek

Dzieci siadają w kółku, a nauczyciel kładzie pośrodku od 10 do 16 drobnych, dobrze rozpoznawalnych 
dla nich odpadów. Dzieci przyglądają się tym przedmiotom (przez około pół minuty), starając się za-
pamiętać jak najwięcej z nich. 

Następnie nauczyciel przykrywa przedmioty chustą. Prosi dzieci, aby zamknęły oczy lub się odwróciły, 
w tajemnicy zabiera jeden przedmiot i chowa go za siebie. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie, który 
odpad zniknął. Po tym, jak odgadną, nauczyciel zadaje pytanie o rodzaj tego odpadu i do jakiego 
śmietnika należy go wyrzucić.

• PRZEBIEG ZADANIA • 

• DLA NAUCZYCIELA •

Bioodpad to taki rodzaj odpadu, który jest w stanie się sam rozłożyć, a pozostające wartości od-
żywcze mogą wrócić do gleby, np. jako kompost. Do tej grupy odpadów należą: trawa, liście, resztki 
warzyw i owoców, zużyte woreczki z herbatą itp. 

Bioodpadów nie wyrzucamy do kontenerów na śmieci zmieszane ani do przydrożnych śmietni-
ków. Zabierają tylko niepotrzebnie miejsce, a można je lepiej wykorzystać jako kompost i nawóz 
do ogrodów i grządek kwiatowych. Bioodpady należy wyrzucać do brązowych pojemników, a kto 
ma ogród – może sobie zorganizować własny kompostownik. 

Niektóre bioodpady rozkładają się łatwiej, w przypadku innych proces rozpadu może trwać nieco 
dłużej, nawet kilka miesięcy. Ogryzek jabłka rozkłada się około 14 dni, skórka od banana pół roku, 
skórka od pomarańczy około roku, z kolei skarpetka rozkłada się aż 1,5 roku. 

Niektóre bioodpady, jak np. mięso lub kości, mogą skazić glebę. Zdecydowanie nie należy wrzucać 
ani mięsa, ani skarpetek (nawet tych ze 100% bawełny) do kompostownika!

Dla uatrakcyjnienia zadania warto zakopać również takie przedmioty, które wprawdzie są pochodzenia 
roślinnego, ale zdecydowanie nie należą do bioodpadów: bawełnianą skarpetkę lub inny kawałek mate-
riału, kość, kamień.
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W naturze nie ma odpadów. Wszystko, co pochodzi z natury, jest ponownie wykorzystywane poddane 
recyklingowi. Nauczyciel informuje uczniów, że oni również mogą zapobiegać powstawaniu niepotrzeb-
nych odpadów.

Nauczyciel przygotowuje wcześniej parę materiałów, które zaprezentuje uczniom – jednorazowych (po-
kazuje jako próbki) i wielokrotnego użytku. Nauczyciel wybiera materiały znane (np. serwetka papiero-
wa lub woskowijka, czyli opakowanie wielokrotnego użytku z wosku pszczelego vs pojemnik plastikowy, 
cienki foliowy woreczek vs worek lniany) oraz materiały mniej znane (gąbka kuchenna vs gąbka roślin-
na, np. z owocu trukwy). Nauczyciel stopniowo rozkłada na stole produkty jednorazowe. W zależności 
od wieku i wiedzy dzieci może ułożyć alternatywne pary na drugim stole lub ukryć je wcześniej.

RUNDA 1
Uczniowie szukają alternatywy dla produktu jednorazowego. Następnie odpowiadają, do czego służy  
i jaka jest różnica między tymi dwoma produktami (np. rodzaj materiału, trwałość – liczba zastosowań).

RUNDA 2
Uczniowie szukają teraz innego rodzaju produktu – jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Ponownie 
mówią, do czego jest używany i jaka jest różnica między tymi produktami (np. rodzaj materiału, trwa-
łość).

CO UTRZYMA SIĘ DŁUŻEJ?
10

Cel: zrozumienie przez dzieci znaczenia używania materiałów/produktów wielokrotnego użytku
Czas: 15 – 20 minut

Miejsce: w sali lub na zewnątrz

Materiały: próbki produktów jednorazowych i wielokrotnego użytku (1 zestaw na parę dzieci)

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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WODA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

Cel: zwiększenie motywacji do działań na rzecz środowiska
Czas: 15 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

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

Nauczyciel czyta bajkę pt. „W poszukiwaniu wody” 
i zadaje związane z nią pytania. Przykładowe pyta-
nia:
• Skąd wiadomo, że pole Terki jest suche?
• Co działo się z deszczem, który padał na pole 

Terki?
• 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?

1

2

BAJKA „W POSZUKIWANIU WODY”

Cel: przekazanie wiedzy na temat sytuacji, w których używa się wody w domu i jak można  
ją oszczędzać

Czas: 15 minut
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

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

• karty z obrazkami (zał.2.1)
• nagranie z dźwiękami wody (zał.2.2)

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy po 3–6 osób i rozdaje im karty z obrazkami przedstawiającymi co-
dzienne zajęcia domowe, które wymagają użycia wody. Dzieci rozkładają karty przed sobą. Nauczyciel 
odtwarza nagranie z dźwiękami obrazującymi te czynności. Zadaniem dzieci jest zgadnąć, która czyn-
ność z obrazków pasuje do słyszanych dźwięków. Czynności przedstawione na kartach z obrazkami:

• PRZEBIEG ZADANIA • 

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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Załącznik 2.1

3

Cel: wykonanie maski myszki Terki 
Czas: 15 minut

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• kolorowy i biały papier, bibuła

• kredki
• nożyczki, klej 

• wstążka/sznurek
• czarna farba do twarzy lub kredka do brwi

• mycie zębów;
• zmywarka do naczyń;
• mycie naczyń w zlewie;
• spuszczanie wody w toalecie;
• pływanie w basenie;
• podlewanie trawnika;
• branie prysznica;
• kapiący kran.

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

• 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, zuży-
wa 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. Oszczędzaj-
my ją wtedy, wybierając wodę użytkową, zamiast wody pitnej.

STRÓJ MYSZKI

• DLA NAUCZYCIELA • 
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Dzieci robią strój myszki. Opaska na głowę z uszami: sklejają oba końca papierowego paska i przyklejają 
dwa kułeczka z przodu. Długość paska powinna odpowiadać obwodowi głowy dziecka.  Ogon z bibuły 
lub sznurka: ze sznurka nauczyciel robi pętlę, w którą wchodzi dziecko. Pętla może mieć kitkę na końcu, 
którą łatwo przygotować, nadcinając długi pasek bibuły i skręcając go w rulonik. 

Nauczyciel maluje wąsy i mysi nos na twarzach dzieci.

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Nauczyciel odczytuje poniższy tekst, a dzieci w przebraniach myszy odgrywają scenki. Nauczyciel może 
pokropić dzieci wodą ze spryskiwacza lub węża ogrodowego. Dzieci mogą spróbować stworzyć tęczę.

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 cieniut-
ką strużkę mętnej wody, prawie niewidoczną spod suchych liści. Myszka tupnęła ze złością nogą. 
Mimo to nabrała 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. Stąpa-
li 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. 

4
WYPRAWY TERKI PO WODĘ

Cel: poznanie fragmentu historii Terki i odgrywanie go
Czas: 15 minut

Miejsce: ogród, otwarta przestrzeń w ciepły cień

Materiały: 
• wąż ogrodowy lub spryskiwacz

• dzbanek na wodę dla każdego dziecka (opcjonalnie)

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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5
MALOWANIE WODĄ 

Cel: zauważenie przez dzieci, jak pod wpływem wody zmieniają się kolory w przyrodzie
Czas: 15 minut

Miejsce: na zewnątrz – ogród, podwórko

Materiały: 
• pojemnik na wodę

• pędzle

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.

• PRZEBIEG ZADANIA • 

6
ILE DESZCZU SPADNIE?

Cel: dowiedzenie się przez dzieci się, że w różnych częściach ogrodu zbiera się różna ilość
deszczówki

Czas: 15 minut
Miejsce: na zewnątrz – ogród, podwórko

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

Nauczyciel wraz z dziećmi rozstawia pojemni-
ki w ogrodzie. Nauczyciel wybiera różne części 
ogrodu – pod drzewem, na otwartej przestrzeni, 
pod rynną. 

Po deszczu dzieci sprawdzają ilość wody w po-
jemnikach. Po zakończeniu eksperymentu po-
jemniki można zostawić w ogrodzie, by pod-
czas kolejnego deszczu ponownie napełniły się 
wodą. Następnie dzieci mogą obserwować, ile 
czasu będzie potrzebne na jej wyparowanie.

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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Dzieci wkładają kamyki i muszle do naczynia oraz 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.

Cel: przygotowanie własnych prac i jednocześnie pomoc przyrodzie
Czas: 15 minut

Miejsce:  sala/klasa lub na zewnątrz

Materiały: 
• płytkie naczynie, np. ceramiczna, szklana lub plastikowa tacka pod doniczkę

• głęboki talerz
• muszle ślimaków

8

MALOWANIE WODĄ 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Cel: nauka, jak woda wsiąka w ziemię po deszczu
Czas: 15 - 20 minut

Miejsce: ogród po deszczu

Materiały: łopatki lub kijki do poruszenia ziemi

Nauczyciel rozdaje łopatki lub dzieci same znajdują sobie narzędzia – kijki do kopania w ziemi. Zada-
niem dzieci jest wykopanie niewielkich dołków w różnych miejscach  w ogrodzie i sprawdzenie, na ja-
kiej 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. 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

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 ro-
ślin. Nie powinniśmy też stosować trujących nawozów sztucznych.

7

POIDEŁKO DLA PTAKÓW I OWADÓW
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9
DRZEWA I WODA

Cel: poznanie przez dzieci, w jaki sposób drzewa zatrzymują wodę w liściach i igłach
Czas: 10 minut

Miejsce: na zewnątrz

Materiały: brak

Zabawa przypomina grę w berka. Nauczyciel wybiera jedno z dzieci, które będzie udawać drzewo. Po-
zostałe 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. 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

10

ŚLIMAKI I SUSZA

Cel: dowiedzenie się przez dzieci, że ślimaki potrzebują wilgoci do życia
Czas: 10 minut

Miejsce: sala/klasa lub na zewnątrz

Materiały: brak

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.

Dzieci wcielają się w rolę ślimaków. Biegają w kółko, a nauczyciel opowiada o życiu ślimaków. Gdy 
padnie słowo SUSZA, dzieci muszą się zatrzymać i ją przeczekać. Nauczyciel może opowiedzieć taką 
historię: 

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 • 
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WITRAŻE „KROPLE DESZCZU” 
Cel: dyskusja, jaka jest rola deszczu w przyrodzie; wykonanie pracy plastycznej przy użyciu niestan-

dardowych technik artystycznych
Czas: 60 minut

Miejsce: na zewnątrz

Materiały: 
• dwa arkusze papieru śniadaniowego (ewentualnie więcej – w zależności od liczby dzieci w grupie)

• kredki świecowe w odcieniach niebieskiego 
• temperówka 

• żelazko 
• flamaster
• nożyczki 
• dziurkacz 

• nitka 
• taśma klejąca (może być dekoracyjna)

W ten sam sposób woda zachowuje się w przyrodzie. Gdziekolwiek spadnie w postaci deszczu 
– wprost do zbiorników wodnych czy na ląd – pod wpływem promieni słonecznych paruje, two-
rząc chmury. Drobne cząsteczki wody w chmurach zderzają się ze sobą, powiększając swoją masę,  
i w końcu w postaci opadu spadają na ziemię. Podobny proces możemy właśnie zaobserwować  
w słoiku.

Cel: zapoznanie się przez dzieci z procesem powstania deszczu oraz obiegiem wody w przyrodzie
Czas: 60 minut
Miejsce: w sali 

Materiały: 
• słoik 
• talerz

• lód 
• gorąca woda  

Nauczyciel wlewa gorącą wodę do słoika (do połowy jego wysokości) i przykrywa go talerzem. Odstawia 
na kilkanaście sekund, aż gorąca woda zaparuje ścianki słoika. Teraz do talerza dzieci mogą włożyć kost-
ki lodu. Od tego momentu zaczyna się obserwacja pary, która szybko skrapla się i zaczyna opadać w dół.

• PRZEBIEG ZADANIA • 

11

JAK POWSTAJE DESZCZ?  

• DLA NAUCZYCIELA • 
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Nauczyciel rozkłada arkusz papieru śniadanio-
wego. Następnie prosi dzieci, aby temperowa-
ły kredki świecowe, trzymając je bezpośrednio 
nad papierem. Ścinki kredek spadają na arkusz,  
a dzieci rozprowadzają je równomiernie i przy-
krywają drugim arkuszem papieru. 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Nauczyciel prasuje papier gorącym żelazkiem. 
Wosk szybko się stopi i sklei arkusze papieru. 

Teraz czas na wycięcie kropli wody. Dzieci lub 
nauczyciel rysują kształt kropli flamastrem na 
papierze i wycinają go. Im więcej kropli odrysu-
ją, tym lepiej. Kiedy zestaw wyciętych kształtów 
jest już gotowy, nauczyciel robi dziurkę na każdej 
kropli i przywiązuje do niej nitkę. Jej drugi koniec 
dzieci mocują taśmą klejącą do szyby.

Kropli może być na szybie całkiem sporo, w do-
datku mogą być rozwieszone na różnych pozio-
mach. Drugim wariantem mocowania kropli jest 
masa samoprzylepna. W tym przypadku nie ich 
trzeba dziurawić: wystarczy wyciąć i za pomocą 
masy przykleić do szyby.

Przy okazji wykonywania pracy plastycznej na-
uczyciel może zadać dzieciom szereg pytań: po 
co jest deszcz? Co się stanie, jeśli deszczu bę-
dzie mało lub będą to gwałtowne ulewy? Co  
i kto korzysta z regularnych opadów? Czy deszcz 
wpływa na lokalny klimat? itd.
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• PRZYKŁADOWE ZADANIA • 

• Długo nie padało i jest sucho, ogród Tyka potrzebuje nawodnienia. Zadanie: zaśpiewajcie 
razem piosenkę Każda kropla ważna jest (piosenkę znajdziecie na kanale TupTupTup.org.pl na 
Youtubie).
• Nadciągnęła wielka burza z silnym deszczem, wskutek czego osunęło się sporo gleby na polu 
Terki. Zadanie: przelejcie wodę konewkami z jednego wiaderka do drugiego.
• Z ogrodu Tyka wyprowadziły się dżdżownice, ponieważ nie miały dostępu do wody. Zadanie: 
dzieci pełzają jak dżdżownice od tego miejsca do........ (do uzupełnienia przez nauczyciela).
• Zerwał się silny wiatr i wywiał wierzchnią warstwę gleby z pola Terki. Zadanie: rozkręćcie 
swoim oddechem wiatraczek.
• Tykowi w ogrodzie namnożyły się gąsienice i zjadły plony. Zadanie: potnijcie papier na  
5 małych kawałków i włóżcie je do miski.
• W pobliżu pola Terki doszło do chemicznego skażenia. Zadanie: kręci się wam w głowie, za-
kręćcie się 5 razy w prawo i 5 razy w lewo.

Przed rozpoczęciem zadania nauczyciel rozmieszcza na podłodze 6 stanowisk. Każde z nich jest ozna-
czone kartką z numerem od 1 do 6, zawierającą opis zadania do wykonania. Jeśli trzeba, przy stanowisku 
umieszczane są również niezbędne pomoce. Zadania są tak pomyślane, aby w trakcie ich realizacji dzieci 
poznały konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych albo nieodpowiedniego gospodarowania za-
sobami naturalnymi, które może odczuć ogrodnik Tyk lub rolniczka Terka.

Nauczyciel obchodzi razem z dziećmi wszystkie stanowiska i przy każdym z nich omawia zadanie. Naj-
lepiej, aby dzieci pracowały w małych, 2–3-osobowych grupach. Na początek każda grupa rzuca kostką. 
Liczba oczek oznacza numer zadania, które jest do wykonania. I tak: w przypadku, kiedy zostanie wy-
rzucona cyfra 3, dzieci pobiegną do kartki z numerem 3 i wypełnią przypisane tej stacji zadanie („pełzaj 
jak dżdżownica”). Po wypełnieniu zadania wracają na miejsce i grają od nowa. W przypadku, gdy wy-
padnie cyfra, która już była, należy rzucić jeszcze raz. Nauczyciel musi przeznaczyć na realizację gry tyle 
czasu, aby każda grupa mogła wypełnić wszystkie zadania. Po zakończeniu zabawy nauczyciel obcho-
dzi z dziećmi wszystkie stanowiska i ocenia trudność wykonywanych zadań. Następnie pokazuje kartki  
z rozwiązaniami i je omawia.

POSZUKUJEMY WODY!
Cel: dowiedzenie się przez dzieci się, co grozi wskutek nieodpowiedniego gospodarowania zasobami 

naturalnymi; poznanie właściwych metod zapobiegania takim zagrożeniom
Czas: 30 minut

Miejsce: na zewnątrz (wolna przestrzeń, trawnik, boisko) 

Materiały: 
• kostki do gry

• 6 kart z opisem stanowiska (zał. 2.3)
• 6 kart z propozycjami rozwiązania (zał. 2.4)

• konewka z wodą, dzbanki, wiaderka lub inne naczynia na wodę
• wiatraczek

• liść wycięty z papieru lub kartka papieru z narysowanym liściem
• miseczki

13

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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KARTA NR 1. Susza – usychanie roślin
Zadaniem jest utrzymywanie wody w ogrodzie. Pomóc mogą np.:

• beczki na deszczówkę – wystarczy zwykła beczka postawiona pod rynną. Tak zebraną 
wodę możemy używać do podlewania kwiatów. Deszczówka jest zdrowsza dla roślin niż 
woda z kranu, ponieważ nie zawiera chloru. Dodatkowo można sporo oszczędzić, ponieważ 
deszczówka jest po prostu za darmo;

• ściółkowanie – polega na posypaniu otoczenia roślin materiałem roślinnym, takim jak sło-
ma, kora, liście lub skoszona sucha trawa. Ściółka tworzy warstwę, która zatrzymuje wodę, 
chroni roślinę przed mrozem i zapobiega osuwaniu się gleby;

• drzewa – wchłaniają wodę korzeniami, a następnie poprzez liście ponownie odparowują 
ją do otoczenia. Odparowując wodę, drzewa chłodzą nie tylko siebie, ale i otoczenie. Dzię-
ki drzewom powietrze w ogrodzie jest wilgotne i czystsze, a drzewa tworzą również cień.  
A tam, gdzie jest cień, jest bardziej wilgotno.

KARTA NR 2. Ulewne deszcze – osunięcie się ziemi z pola (erozja wodna), zniszczenie plonów
Rozwiązaniem jest odpowiednie gospodarowanie zasobami naturalnym:

• wielkie pola należy podzielić na mniejsze. Po zbiorze jednego plonu odsłonięta jest tylko 
mała powierzchnia gleby, a tym samym zapobiega się jej zwiększonemu osuwaniu się. Mię-
dzy poszczególnymi polami można wysiewać trawę i rośliny zielne, tworząc miedze, oraz 
sadzić drzewa i krzewy, tworząc pas, który jest czymś w rodzaju zielonego „muru”, a także 
służy różnym zwierzątom jako schronienie;

• do nawożenia należy używać obornika zamiast nawozów chemicznych (NPK – nawozy 
chemiczne na bazie azotu, fosforu i potasu). Zwykły obornik sprawia, że gleba jest dużo 
zdrowsza niż po zastosowaniu nawozów sztucznych. Kiedy nawozimy obornikiem, gleba 
jest odżywiona, bogata w próchnicę, luźna i dobrze zatrzymuje wilgoć. Jest także mniej po-
datna na erozję, ponieważ poszczególne jej cząstki dobrze się ze sobą sklejają. Widać to 
wyraźnie na karcie nr 3.

KARTA NR 3. Niedostatek pożywienia dla organizmów żyjących glebie – znikające dżdżownice
Rola dżdżownic i innych stworzeń żyjących w glebie jest nieoceniona. Rozkładają resztki orga-
niczne (liście, resztki roślinne, odchody, szczątki obumarłych roślin i zwierząt), dzięki czemu 
oczyszczają glebę i uwalniają do niej, poprzez proces rozkładu, ważne składniki odżywcze. Ponad-
to napowietrzają i spulchniają glebę, drążąc w ziemi korytarze.

Rozwiązanie – nakarmić stworzenia żyjące w ziemi. Jak?

Każde zwierzę potrzebuje wystarczającej ilości pożywienia. Dżdżownice żywią się np. obornikiem, 
który zawiera dużo smacznych składników odżywczych i będą zadowolone, jeśli zostawimy im coś 
dobrego do zjedzenia w ogrodzie lub na polu, np. w postaci różnych resztek roślinnych lub liści. 
Nawożenie nawozami chemicznymi i stosowanie oprysków prędzej czy później wypędzi nawet 
najbardziej odporne dżdżownice.

• DLA NAUCZYCIELA • 
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KARTA NR 4. Wiatr – wysusza i rozwiewa wierzchnią warstwę gleby (erozja wietrzna)
Rozwiązaniem jest umiejscowienie w krajobrazie odpowiedniej ilości zielonych elementów, które 
zapobiegną przed erozją wywołaną przez silny wiatr. Należą do nich m.in.:

• zarośla – złożone z drzew, krzewów i ziół wyspy zieleni, które na otwartej przestrzeni są 
nie tylko domem i schronieniem dla różnych zwierząt, ale także stanowią barierę zapobie-
gającą erozji gleby przez wiatr i wodę;
• wiatrochrony – grupy drzew i krzewów posadzone w jednym lub kilku rzędach, które 
podobnie jak ściana uniemożliwiają wiatrowi usuwanie ziemi z pól, które akurat nie są 
uprawiane
• aleje drzew – drzewa sadzone w jednym rzędzie, zazwyczaj wzdłuż ścieżek. Oprócz 
ochrony przed wiatrem zapewniają również błogi cień w upalne dni i ułatwiają zwierzętom 
poruszanie się po ścieżkach.

KARTA NR 5. Plaga szkodników – gąsienice – zniszczenie plonów
Przykładowe rozwiązania to wiszące budki dla ptaków i wspieranie ich gniazdowania. Ptaki są 
naturalnymi wrogami insektów. Są w stanie poradzić sobie z dużą ilością owadów, zwłaszcza 
kiedy muszą wykarmić młode. Nie musimy nic płacić za ich usługi. Zbiory będą zdrowsze, jeśli 
nie spryskamy ich chemicznymi sprayami, a zaprosimy do ogrodu czy na pole ptaki. Dodatkowo 
będziemy mogli cieszyć się ich różnorodnością i pięknem oraz śpiewem.

KARTA NR 6. Zanieczyszczenia chemiczne – ucieczka owadów, degradacja chemiczna
Opryski chemiczne zabijają nie tylko niepożądane roślinożerne owady, ale także wszystkie inne 
gatunki małych żyjątek, które mieszkają w naszym ogrodzie, a ich obecność przynosi mnóstwo 
korzyści. Substancje chemiczne w sprayach nie są zdrowe też dla nas. Poza tym sporo kosztują.

Rozwiązanie jest proste. Zamiast tego możemy wykorzystać naturalne sposoby – np. oprysk z po-
krzywy, który zabija mszyce, a dodatkowo wzmacnia rośliny, ponieważ działa jak nawóz i chroni 
je przed chorobami. Ekstrakt z rumianku doskonale zwalcza pleśń, oprysk z żywokostu to dosko-
nały płynny nawóz do pomidorów.

RUSZAMY SIĘ JAK WODA
14

Cel: zrozumienie przez dzieci znaczenia terenów podmokłych i procesu retencji wody; uświadomie-
nie sobie, że różne rodzaje podłoża mają różną przepuszczalność wody

Czas: około 20 minut
Miejsce: w sali lub na zewnątrz

Materiały: 
• próbki żwiru, piasku i gliny

• lupy kieszonkowe
• lista pomocy z odpowiednim wyjaśnieniem (zał. 2.5)
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Dzieci zapoznają się ze strukturą, kształtem i kolorem 3 różnych próbek podłoża/gleby: żwir, piasek  
i glina. Uczeń ma możliwość dotknięcia każdej próbki i dokładnej obserwacji przez lupę. Podczas zajęć 
wyraźnie widoczna jest jedna z najważniejszych funkcji terenów podmokłych, jaką jest retencja wody. 
Następnie uczniowie stopniowo badają tempo filtracji wody przez żwir, piasek i glinę:

• ŻWIR: Trzech–czterech uczniów odgrywa krople wody, reszta reprezentuje ziarna żwiru. Dzieci od-
grywające żwir rozpraszają się tak, aby mogły obracać się z wyciągniętymi rękami, nie dotykając rąk 
innych osób. Celem uczniów reprezentujących kropelki wody jest przemieszczanie się pomiędzy tymi 
reprezentującymi żwir na przeciwną stronę klasy / wyznaczonego terenu.

• PIASEK: Czterech uczniów odgrywa krople wody, pozostali uczniowie reprezentują ziarna piasku. 
Uczniowie reprezentujący piasek stoją z rękoma bokiem tak, że ich łokcie prawie się stykają. Dzieci 
wcielające się w kropelki wody powinny przechodzić między tymi reprezentującymi ziarna piasku na 
przeciwną stronę klasy /wyznaczonego terenu.

• GLINA: Czterech uczniów odgrywa krople wody, pozostali reprezentują ziarna gliny – stojąc z ręka-
mi wyciągniętymi jak najbliżej siebie, aby zapobiec przedostawaniu się kropel wody. Dzieci odgrywają-
ce kropelki wody powinni próbować przechodzić między tymi reprezentującymi glinę bez użycia siły. 
Przejście może nie być możliwe.

Praktycznym przykładem, o którym możemy wspomnieć na końcu, jest znaczenie i rola terenów zielo-
nych w mieście (w przeciwieństwie do terenów betonowych).

• PRZEBIEG ZADANIA • 

CO MOGĘ ZROBIĆ DLA WODY?

15

Cel: utrwalenie zdobytej wiedzy
Czas: około 10 minut

Miejsce: w sali lub na zewnątrz

Materiały: kredki i papier

• PRZEBIEG ZADANIA • 

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.

Nauczyciel może wzbogacić zadanie o eksperyment poprzez polewanie wodą 3 próbek gleby. Po-
trzebne są 3 próbki (żwir, piasek, glina), 3 pojemniki z przepuszczalnym dnem, 3 szklanki wody 
i 3 podkładki. W każdym pojemniku będzie 1 próbka. Następnie 3 wybrani uczniowie nalewa-
ją szklankę wody do każdego pojemnika na raz i obserwują, co się dzieje. Nauczyciel omawia  
z uczniami wynik obserwacji, dopasowując komentarz do wieku dzieci. (Który pojemnik był pierw-
szy pusty, a który ostatni? Jaka jest przyczyna różnego przesiąkania wody?).

• DODATKOWO • 
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1

BAJKA „BZYCZĄCE ZEBRANIE”

Cel: zmotywowanie dzieci i przywołanie tematu pszczół samotnic
Czas: 15 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

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

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

• Gdzie mieszkają pszczoły samotnice?
• Czy pszczoły samotnice mieszkają  
w ulach? A jeśli nie, gdzie najczęściej znajdu-
ją ukrycie?
• Dlaczego pszczoły nazywa się samotnica-
mi?
• Dlaczego zbierają nektar i pyłek?

• PRZEBIEG ZADANIA • 

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 sa-
modzielnie je buduje i zaopatruje w pokarm. W ciągu całego życia samotnica jest w stanie zbudo-
wać 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.

2

PRZEDSTAWIENIE PSZCZÓŁ SAMOTNIC
Cel: poznanie różnych gatunków pszczół samotnic i poznanie przystosowania owadów

do środowiska, w którym żyją
Czas: 15 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: kartki A4 ze zdjęciami pszczół i opisami ich przyzwyczajeń i zachowań (zał. 3.1)

• DLA NAUCZYCIELA • 
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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. Zada-
niem dzieci jest odegranie/pokazanie tego, co robi 
dana pszczoła.

• PRZEBIEG ZADANIA • 
Obrostki letnie

Załącznik 3.1

OBROSTKI LETNIE
są prawdziwymi rekordzistami. Potrafią prze-
nieść duże ilości pyłku na odnóżach. W zbie-
raniu pyłku samotnicom pomagają szczotki 
na odnóżach, wyposażone w długie włoski.

MURARKI
zbierają pyłek szczotkami znajdującymi się na 
brzuchu. Gdy znajdują się na kwiatku, potrzą-
sają odwłokiem, zbierając pyłek.

MIESIERKOWATE
używają kawałków liści do wyściełania komór 
w gnieździe.

PSZCZOŁY Z RODZINY
SMUKLIKOWATYCH
przenoszą pyłek na tylnych odnóżach  
i odwłoku. 

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 zna-
komitymi lotnikami. Potrafią lecieć bardzo 
szybko, po czym zatrzymać się w locie i uno-
sić w tym samym miejscu przez minutę.

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

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, utrzy-
mując ją na plecach.

Dzieci biegają po sali, udając, że im zim-
no, następnie ćwiczą, by się ogrzać (robią 
przysiady, rozciągają się, skaczą). Próbu-
ją manewrować w locie i udawać, że latają  
w miejscu. 

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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KORNUTKI
mają długie czułki (głaszczki wargowe). 

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

ZADRZECHNIE
mają silne żuwaczki, dzięki którym mogą żuć 
drewno.

PSZCZOLINKI
wykopują żuwaczkami długie korytarze 
w piasku lub zbitej ziemi. Główny korytarz 
rozgałęzia się na dwie lub trzy odnogi zakoń-
czone komorami. Ich ścianki są wzmocnio-
ne 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 udają, że ich palce to czułki. 

Dzieci skradają się, szukając gniazd innych 
pszczół.

Dzieci udają, że żują.

Dzieci czołgają się po dywanie i udają, że rę-
kami wykopują gniazdo (jak kret), następnie 
odpoczywają chwilę, prostując się i rozgląda-
jąc wokół.

3

PSZCZELI KARNAWAŁ

Cel: przebranie za pszczoły samotnice, co pozwala im zrozumieć
różnorodność owadów i ich zdolności do adaptacji do środowiska, w którym żyją

Czas: 15 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• kawałki materiału
• ufarbowana gaza

• opaski na głowę z gumek lub tkaniny
• kawałki wełny

• sznurki
• druciki obleczone włochatym materiałem

Dzieci przebierają się za pszczoły samotnice. Mogą założyć na nogi skrawki materiału, naśladując obrost-
ki letnie lub długie czułki, jak kornutki. Zdjęcia pszczół z zadania nr 2 mogą zostać wykorzystane jako in-
spiracja do stworzenia strojów. Dzieci mogą udawać pszczoły – zbierać pyłek, latać nad łąkami, tańczyć.

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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SŁODKI PYŁEK
Cel: przygotowanie własnych „bułeczek z pyłku”

Czas: 15 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• masło

• słoik marmolady pomarańczowej
• miska i łyżka do wymieszania „ciasta”

• wałek
• torebki

• papierowe tacki lub talerze
• paczka biszkoptów
• wiórki kokosowe

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Dzieci mogą samodzielnie pokruszyć biszkopty – wkładają je do torebek, zawiązują lub zamykają (jeśli 
to woreczki strunowe) 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 obtacza w wiórkach kokosowych. Pyszna przykąska gotowa! 

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.

5

NARODZINY MURARKI ZDENKI
Cel: poznanie rozwoju pszczół

Czas: 15 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• krzesła i materiał do ich przykrycia (koc, zasłonka, duży szal) lub namiot

• tunel z poduszkami
• foremki na babeczki z ciastem z poprzedniego zadania

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Nauczyciel wraz z dziećmi przygotowuje komory dla pszczół. Krzesła należy ustawić obok siebie w rzę-
dzie i nakryć je materiałem tak, by sięgał do ziemi. Dzieci wchodzą do komory pod krzesłami, ukrywa-

• DLA NAUCZYCIELA • 
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KOMORY PSZCZÓŁ

Cel: próba stworzenia przez dzieci gniazda pszczół; poznanie różnych sposobówbudowania
gniazd przez samotnice

Czas: 20 minut
Miejsce: na dworze – ogród lub piaskownica

Materiały: 
• przedmioty znalezione w naturze

• rysunki gniazd pszczół samotnic (zał. 3.2)
• rolki po papierze toaletowym (opcjonalnie)

Czy wiecie, jak urodziła się murarka Zden-
ka? Najpierw jej mama znalazła puste wgłę-
bienie w drzewie i zaczęła przygotowywać 
w nim komory dla swoich dzieci. Pokryła 
ścianki każdej komory woskiem zmiesza-
nym ze śliną, by nie przepuszczały wody. 
Następnie umieściła w komorach słodki 
pyłek i zniosła jaja. Po zniesieniu jaj pszczo-
ła zakleiła każdą komorę mieszaniną gliny  
i śliny. Po jakimś czasie z jednego z jajek 
wykluła się larwa i zaczęła jeść przygoto-
wany pyłek. Była to Zdenka. Zdenka rosła  
i rosła, aż jej komora stała się ciasna. Wte-
dy larwa utworzyła wokół siebie kokon  
i zapadła w sen. Spała długo, śniąc o zimnym 
wietrze wiejącym na zewnątrz. I rzeczywi-
ście, na dworze jesień powoli zamieniła się 
w zimę. Zdenka cały czas spała.

W końcu, gdy nastała wiosna, Zdenkę obu-
dziły ciepłe promienie słońca. Z sąsiednich
komór dochodziły ją odgłosy drapania  
i gryzienia. To siostry Zdenki wygryzały się 
ze swoich komór. Słysząc to, Zdenka szyb-
ko zabrała się do pracy: przegryzła osłonkę 
komory, wydostała się z gniazda i odleciała.

ją w niej zrobione „bułeczki” i odgrywają scenki czytane przez nauczyciela. Komory można utworzyć  
w namiocie tunelu za pomocąp oduszek – każde dziecko wnosi do tunelu poduszkę, która ma odsepa-
rować 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. 
Nauczyciel rozpoczyna narrację: 
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7
TRUTEŃ SZUKA NOCLEGU

Cel: poznanie, jak samce samotnic (trutnie) spędzają noc
Czas: 10 minut

Miejsce: na dworze – ogród lub zadrzewione podwórko

Materiały: brak

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Dzieci zbierają przedmioty, których mogą użyć do zbudowania gniazda. 

MURARKI korzystają z gotowych otworów – pustych korytarzy wydrążonych w drewnie przez chrzą-
szcze, 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.

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, wyko-
pują 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.

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, w jaki sposób trutnie szukają schronienia na noc. Jeśli nie znajdą od-
powiedniej 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. Nauczyciel rozpoczyna 
narrację: 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Jest śliczny dzień. Trutnie latają po łące, szukając innych pszczół samotnic. Nagle...Cóż to?! Nadla-
tuje osa! Trutnie szybko 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.
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KOLOROWE KWIATY
Cel: stworzenie przez dzieci własnych prac plastycznych pomocnych przy realizacji kolejnego zadania

Czas: 15 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• biały papier

• nożyczki
• farby

• miseczki do mieszania kolorów 
• w opcji 1: kilka deseczek wielkości 10x10 cm (można użyć kartonu), mocny sznurek, klej, ołówek

• w opcji 2: rolki po papierze toaletowym

9

W POSZUKIWANIU POŻYWIENIA
Cel: zaproszenie dzieci do zabawy w pszczoły szukające kwiatów

Czas: 10 minut
Miejsce: na dworze – ogród lub zadrzewione podwórko

Materiały: brak

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

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.

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. 

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 

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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HOTEL DLA OWADÓW
Cel: stworzenie własnej pracy plastycznej i pomoc pszczołom samotnicom

Czas: 45-60 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• puszka (po kukurydzy, groszku, mleku skondensowanym, ok. 400 ml)

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

• klej
• gips

• woda
• sznurek
• nożyczki

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 ko-
lorze, 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 kwia-
tów 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 przebieg zadania 
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 szuka-
nia 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 żółtobrzu-
cha) 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.

• DLA NAUCZYCIELA • 
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PRACOWITY JAK PSZCZÓŁKA 

Cel: dowiedzenie się, poprzez ćwiczenia ruchowe, jak trudną pracę wykonują pszczoły
Czas: 15 minut

Miejsce: w sali lub na zewnątrz 

Materiały: 
• piłki

• kosz/pudełko na piłki 

Nauczyciel ustawia na środku ogródka lub sali kosz oraz rozrzuca piłki. W zależności od wieku dzieci 
mogą to być większe piłki do gry w siatkówkę lub mniejsze piłeczki tenisowe. Zadanie będzie prost-
sze, jeśli powierzchnia piłek będzie chropowata lub będzie miała wypustki. Następnie wyjaśnia dzie-
ciom, że piłka to pyłek kwiatowy, a kosz – dom pszczoły. (W przypadku pszczoły społecznej może to 
być na przykład ul, a w przypadku pszczół samotnic – gniazdo w szparach domów, w starych drzewach,  
a w niektórych przypadkach nawet w ziemi).

Dzieci w tej grze będą pełnić rolę pszczół. Na umówiony znak (na przykład słowo START lub w momen-
cie włączenia przez nauczyciela pewnej melodii) powinny zacząć zbierać pyłek (piłki). Jest tylko jedno 
„ale” – nie wolno przy tym używać rąk. Piłkę trzeba więc włożyć między uda lub kolana, a potem dojść 
do kosza i wrzucić do niego piłeczkę. Dzieci mogą złapać piłkę w ręce tylko podczas jej wkładania między 
nogi lub wrzucania do kosza. Starsze dzieci mogą spróbować wersji gry bez używania rąk.

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Przyroda potrzebuje bioróżnorodności. Dajmy jej więc kwieciste trawniki, sadźmy drzewa owo-
cowe i bujne krzaki, aranżujmy skalniaki z pachnącymi roślinami i sadzawkami. Takie środowisko 
może być doskonałym schronieniem dla wielu gatunków owadów i bezkręgowców, a także miej-
scem 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 ło-
dyg bambusa są doskonałym miejscem na założenie gniazda.

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 powsta-
ły prosty hotel dla owadów można zawiesić w dogodnym miejscu, np. na płocie lub altanie, na wysokości 
około metra. 

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

• DLA NAUCZYCIELA • 
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ŚWIAT WIDZIANY PSZCZELIM OKIEM 

Cel: poznanie specyficznych cech wzroku pszczół poprzez stworzenie papierowej mozaiki kwiatów
Czas: 30 minut

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• kolorowy papier

• nożyczki
• szablon paska

• ołówek
• klej

• szablon przedstawiający kwiat (zał. 3.3)

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Zanim dzieci przystąpią do wykonania zadania, nauczyciel opowiada o tym, jak widzą pszczoły. 

Oczy pszczoły miodnej to para dużych oczu złożona z tysięcy fasetek oraz troje oczu mniejszych, 
tzw. przyoczek. Obraz pszczelego świata powstaje z połączenia pojedynczych punktów, dlatego 
szczegóły danego kwiatu pszczoła rozpoznaje z odległości 5 cm lub mniejszej. Dopiero zawiśnię-
cie pszczoły nad rośliną pozwala jej rozróżnić kwiaty, ocenić, czy mają jeszcze nektar, czy już nie, 
i zorientować się, jak najlepiej się do niego dostać.

Pszczoła inaczej odbiera kolory niż człowiek. Widzi dobrze kolor biały, czarny, niebieski i żół-
ty, ale nie widzi czerwonego i zielonego. Barwy te rozróżnia tylko jako stopień białego, względ-
nie czarnego koloru. Na przykład maki, mimo że nam wydają się czysto czerwone, zawierają  
w czerwieni trochę żółtego, więc wydają się pszczołom ciemnożółtymi lub prawie brunatno-czar-
nymi, a widziana przez nas zieleń dla pszczół jest szarością. Możemy sobie wyobrazić, jak to uła-
twia pszczołom życie, przecież łatwiej jest zobaczyć na szarym tle coś kolorowego. Do widzenia 
barw przez pszczoły dostosowała się również nasza miododajna flora. Mało jest w naszym kli-
macie kwiatów czysto czerwonych, a nieliczne w tym kolorze są zapylane głównie przez motyle  
i trzmiele, które doskonale rozróżniają tę barwę.

Grę można przeprowadzić również jako zespołową rywalizację: nauczyciel powinien podzielić dzieci 
na dwa zespoły, z których każdy będzie miał swój kosz do wrzucania piłek. Ten zespół, który zbierze 
ich więcej, wygrywa.

Pod koniec gry nauczyciel może zapytać: czy dzieciom łatwo zbierało się pyłek? Czy według nich 
pszczoły mają łatwe zadanie? Ile kwiatów powinna ich zdaniem odwiedzić pszczoła miodowa, żeby 
zebrać jeden kilogram miodu (średnio około czterech milionów kwiatów)?

• DLA NAUCZYCIELA • 



PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI • 36 • OCHRONA PSZCZÓŁ

Po krótkim wstępie nauczyciel rozdaje szablony 
kwiatów, które można spotkać na naszych łąkach 
(jeden szablon dla każdego dziecka) oraz prosi, 
żeby dzieci wykleiły je kolorowym, pociętym na 
kwadraciki papierem. Jest jeden warunek: nie wol-
no używać kolorów czerwonego i zielonego, któ-
rych nie widzą pszczoły. Zamiast zielonego koloru 
dzieci mogą użyć granatowy, a zamiast czerwone-
go – ciemno-żółty lub nawet brunatno-czarny. 

W efekcie powinien powstać obrazek przypomi-
nający rozpikselowane zdjęcie albo mozaikę. 

W zależności od wieku dzieci kolorowe kwadraciki do wyklejanki może przygotować nauczyciel albo 
dzieci same będą musiały pociąć papier, najpierw na paski, a potem kwadraciki.

13

GDZIE MI SIĘ PODOBA?

Cel: dowiedzenie się przez dzieci, gdzie można spotkać pszczoły samotnice, oraz sprawdzenie 
wybranego terenu i jego ocena pod kątem warunków bytowych dla tych pszczół

Czas: 30 minut
Miejsce: na zewnątrz (w ogrodzie, w czasie wycieczki)

Materiały: 
• zalaminowane kartki przedstawiające środowiska przyjazne pszczołom samotnicom (zał. 3.4)

• flamaster

Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki z różny-
mi domami pszczół samotnic i tłumaczy, co dany 
obrazek przedstawia. Na 7 obrazkach zaprezen-
towano miejsca i materiały, z których pszczoły 
mogą wybudować swoje gniazdo: popękany mur, 
liść dzikiej róży, gliniana droga, zbutwiałe drze-
wo, muszla ślimaka, źdźbło trawy, szyszki pinio-
we. Jedno pole pozostaje puste – tu dzieci będą 
mogły naszkicować taki materiał, który odkryją  
w czasie obserwacji w terenie, a który wydaje 
im się przydatny do budowy pszczelego gniaz-
da. Dzieci mogą pracować samodzielnie lub  
w grupach.

Uczniowie kierują się do wyznaczonego przez na-
uczyciela miejsca (np. ogród przedszkolny), gdzie 
znajdują elementy widoczne na obrazkach. Oglą-

• PRZEBIEG ZADANIA • Gdzie mi się podoba?

Liść róży Zdarty mur

Muszla

Martwe drzewo 

Szyszka

Bita droga

Puste pędy

Załącznik 3.4
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dają je, po czym wracają do nauczyciela i przedstawiają wnioski ze swoich obserwacji. Dzieci (pracują-
ce pojedynczo lub w grupie) dostają od nauczyciela po punkcie (zapisany mazakiem na danej kartecz-
ce) za każdą ww. rzecz znalezioną w ogrodzie. Zadaniem dzieci jest znalezienie jak największej liczby 
przedmiotów pokazanych na kartkach. Jeśli nauczyciel uzna, że należy już zakończyć zadanie, zwołuje 
dzieci i ocenia, kto okazał się bardziej spostrzegawczy. Potem podsumowuje, w jakim stopniu dany 
ogród – lub miejsce, w którym było wykonywane zadanie – jest odpowiedni dla bytowania pszczół 
samotnic.

Dobrze jest powtórzyć zadanie, ale już w innym otoczeniu (w lesie, parku, na wycieczce) – wówczas 
dzieci zrozumieją, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami i jakie elementy są niezbędne 
owadom do życia.

14
BZYCZĄCY SEJMIK

Cel: poznanie przez dzieci znaczenia zapylania i różnorodności ekosystemu łąk poprzez wcielenie  
się w rolę pszczoły
Czas: 15-20 minut

Miejsce: w sali lub na zewnątrz

Materiały: 
• kijki

• pędzle
• patyczki

• mandala (do wydruku)
• kredki

Uczniowie bawią się w pszczoły na łące. Każdy wybiera kolor jednego z kwiatów, które właśnie kwitną  
w okolicy.

Każdy uczeń bierze pędzel i w wyznaczonym czasie (np. 3 minuty, u starszych dzieci czasu może pilno-
wać kolega z klasy, u młodszych – nauczyciel) pędzelkiem delikatnie dotyka jak najwięcej kwiatów tego 
koloru – przeniesie między nimi pyłek. Każdy kwiat, którego dotyka, oznacza poprzez patyk wciśnięty  
w ziemię. Ile kwiatów udało się dotknąć?

Zadanie można teraz kontynuować poprzez bezpośrednią obserwację wybranej pszczoły na łące. Ile 
kwiatów odwiedzi jednocześnie prawdziwa pszczoła? Czy są tego samego koloru/typu?

Zadanie zamyka nauczyciel, podsumowując obserwacje. W przyrodzie ważna jest różnorodność ga-
tunkowa, a różne gatunki pszczół poszukują innego pożywienia – kwiatów. Dlatego ochrona i aktywna 
pomoc pszczołom jest tak samo konieczna jak zachowanie różnorodności naturalnych łąk. Na koniec 
wszyscy malują arkusz z mandalą łąkową.

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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1

BAJKA „ŁĄKOWA ORKIESTRA”

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Cel: dowiedzenie się przez dzieci, czemu wypas zwierząt na łąkach jest ważny
Czas: 15-20 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

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

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

• Gdzie latają motyle takie jak Rusałka? 
• Dlaczego Rusałka się zgubiła?
• Gdzie się podziała reszta orkiestry moty-
la?
• Jaka działalność człowieka przeszkada 
owadom na łąkach?
• Co możemy zrobić, żeby utrzymać bio-
różnorodność owadów?  

• PRZEBIEG ZADANIA • 

2

WYPAS ZWIERZĄT NA ŁĄCE

Cel: dowiedzenie się przez dzieci, dlaczego wypasanie zwierząt na łące jest ważne
Czas: 10 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 
• płótno w naturalnym kolorze (najlepiej wielkości 2x2 m)

• zielony materiał pocięty na kawałki po ok. 10x 1 0 cm (w ilości zależnej od liczby dzieci)
• gałęzie (w ilości zależnej od liczby dzieci)

• zdjęcia kóz i owiec do zawieszenia na szyi dzieci (zał. 4.1)
• kosz

• dzwonek
• magnesy (ewentualnie) 

Nauczyciel przygotowuje większy kawałek płótna – rozkłada na nim kawałki zielonego materiału i ga-
łązki, służące za wysoką trawę i krzewy na łące. Trawa i krzewy rosną wyżej niż kwiaty, zabierając im 
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potrzebną przestrzeń i światło. Nauczyciel dzieli 
dzieci na 2 grupy. Jedna z nich tworzy ogrodze-
nie (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 pa-
sących się zwierząt – owiec i kóz. Każde dziecko  
w tej grupie, żeby wczuć się w swoje zadanie, do-
staje zdjęcie kozy lub owcy i zawiesza je na szyi. 

Dzieci stają w dwóch rzędach: w jednym rzędzie 
same kózki, w drugim tylko owce.

Jano Gugh a Daphne ©

Załącznik 4.1
Wszystkie załączniki są do pobrania na 

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

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 do-
piero, gdy poprzednie dotrze na miejsce na końcu rzędu.

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.

3

KOSZENIE ŁĄKI

Cel: dowiedzenie się przez dzieci, dlaczego wypasanie zwierząt na łące jest ważne
Czas: 10 minut

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• 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. 4.1) (opcjonalnie)

• sznurek/wstążka – 3 kawałki po 2 m
• kije/patyki

• zdjęcia dużej kosiarki oraz dziewczynki koszącej trawę (zał. 4.2)
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Nauczyciel ponownie rozkłada kawałki trawy. 
Po wypasaniu zwierząt czas na pracę kosiarek. 
Dzieci, które tworzyły ogrodzenie w poprzed-
nim zadaniu, dostają karty ze zdjęciami ko-
siarek. Nauczyciel wyznacza sznurkiem paski 
trawy, którą należy przyciąć w odpowiednim 
kierunku. Następnie rozkłada kawałki zielone-
go materiału, które dzieci będą zbierać.

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

W czasie, gdy „kózki i owce” pozostają w swo-
ich 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 zielo-
nego materiału na jedną stronę. „Kosę” nale-
ży trzymać jak najbliżej podłoża, by ułatwić 
podnoszenie kawałków materiału i umożliwić 
zebranie większej ich liczby. Dzieci stopniowo 
koszą trawę. Nauczyciel może kilkakrotnie pod-
rzucać 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 zie-
lonej tkaniny  ze swojego kawałka)?

Archív Slovenský raj ( Mirka Šárová) a Wikimedia (kosačka) Daphne ©

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Załącznik 4.2
Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

Zwierzęta najczęściej nie są wypasane zimą, 
ponieważ trawa jest przykryta śniegiem. 
Dlatego też trawę dla zwierząt należy sko-
sić przed zimą. Ludzie troszczą się o zwie-
rzęta, zapewniając im schronienie na zimę  
i pożywienie – siano, czyli wysuszoną trawę 
skoszoną na łąkach. Siano służy jako poży-
wienie oraz podściółka. 

W trakcie tego zadania nauczyciel informu-
je dzieci, że na łące można znaleźć wiele ga-
tunków 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.

Po skoszeniu trawy należy ją wysuszyć. Dzieci dmuchają i chuchają na trawę, mogą ją też równo-
miernie rozłożyć na łące, żeby szybciej wyschła. Tak skoszoną i wysuszoną trawę nazywa się sianem. 
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Zanim nauczyciel rozda dzieciom po jednym ob-
razku/zdjęciu kwiatka, pokazuje wszystkie i poda-
je ich nazwy. Następnie razem z dziećmi powtarza 
nazwy. Dzieci kolorują kwiaty. Nie szkodzi, jeśli 
rysunki będą wyglądały trochę inaczej niż rzeczy-
wiste rośliny. Po pokolorowaniu dzieci wycinają 
kwiaty. 

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

4

NAZWY KWIATÓW

Cel: wykonanie przez dzieci kwiatów, rozwijające wyobraźnię i zdolności motoryczne
Czas: 15–20 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• rysunki kwiatów rosnących na łące (koniczyna, mlecze, maki, dzwonki brzoskwiniolistne); najlepiej, 

by kwiaty były duże (np. wielkości kartki A5) (zał. 4.3)
• kolorowe zdjęcia kwiatów jako wzory do kolorowania

• kredki
• nożyczki

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Daphne ©Załącznik 4.3
Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie 

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

5

KOLOROWA ŁĄKA CZY MONOTONNE POLE?

Cel: poznanie przez dzieci różnic między uprawą monokulturową a łąką porośniętą
różnorodnymi gatunkami roślin

Czas: 10 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• jednokolorowa tkanina lub szal symbolizujący pole (np. żółty jak rzepak), najlepiej tak duży, by za-

kryć połowę płótna
• zdjęcia warzyw mało atrakcyjnych wizualnie, jednokolorowych, np. cebuli (zał.4.4)
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Wikimedia a Daphne ©

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Załącznik 4.4
Wszystkie załączniki są do pobrania na 

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

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. 

6

ŁĄKA - DOM DLA OWADÓW ZAPYLACZY

Nauczyciel przykrywa połowę płótna jedno-
kolorowym szalem (symbolizującym mono-
kulturę). Dzieci podchodzą do płótna z kwia-
tami przygotowanymi w poprzednim zadaniu. 
Rozkładają je na drugiej części płótna, repre-
zentującej 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. 
Nauczyciel robi wprowadzenie. 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 jed-
nego 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 przedstawia-
jącego 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.

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.

Cel: nauka rozpoznawania 4 gatunków owadów żyjących na łąkach i dowiedzenie się przez dzieci,
jakie jest znaczenie bioróżnorodności

• zdjęcia jednokolorowego pola i kolorowej łąki (zał. 4.4)
• magnesy – po 2 na kwiat 

• DLA NAUCZYCIELA • 
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Nauczyciel przygotowuje zalaminowane zdjęcia  
z owadami zapylaczami. Pokazuje dzieciom zdję-
cia 4 różnych kwiatów z zadania „Nazwy kwiatów” 
i powtarza z nimi ich nazwy.

Następnie wspólnie z dziećmi powtarza nazwy 
owadów zapylaczy – naszych owadzich przyja-
ciół. Przy każdym owadzie dzieci naśladują spo-
sób jego poruszania się. Później dzieci otrzymują 
zdjęcia kwiatów z owadami. Kładą swoje kwiaty  
z owadami na zdjęciach tych samych kwiatów roz-
łożonych na płótnie łące. 

Za każdym razem, gdy przebieg zadania kolejne 
dziecko odkłada swój obrazek, musi pokazać, w 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Daphne ©

Załącznik 4.5

Czas: 10 minut
Miejsce: sala/klasa lub podwórko, w zależności od pogody

Materiały: 
• zdjęcia 4 gatunków kwiatów z zadania „Nazwy kwiatów” (zał. 4.3)

• zalaminowane rysunki 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. 4.5)

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 na-
uczycielem. 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 różno-
rodnym i dobrze funkcjonującym środowiskiem. 

7

Cel: dowiedzenie się przez dzieci, w jaki sposób mogą przyczynić się do zwiększenia
bioróżnorodności w swoim otoczeniu

Czas: 15-20 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• mała doniczka z otworem w dnie

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

ZASADŹMY NASIONKA!
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• PRZEBIEG ZADANIA • 

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że człowiek wykorzystuje środowisko, w którym mieszka i dlatego do-
stosowuje 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 ro-
ślinom. 

Ludzie wolą również mieć w swoich ogrodach gładko przystrzyżony trawnik, który odstrasza owa-
dy zapylacze. By pomóc motylom i pszczołom przeżyć w miastach, powinniśmy sadzić kwiaty  
w ogrodach lub w doniczkach na balkonach. Te kwiaty będą dla nich źródłem pokarmu (pyłek, nek-
tar). Zadaniem dzieci jest wspólne posadzenie roślin, o które będą się troszczyć. Będą mogły obserwo-
wać ich pozytywny wpływ na owady.

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) 

Przed rozpoczęciem pracy dzieci podpisują swoje doniczki i zaczynają sadzenie. Jeśli rośliny będą sa-
dzone na zewnątrz, dzieci mogą zostawić worek z ziemią otwarty, ale muszą uważać, by jej nie zmarno-
wać. Wypełniają doniczki do 3/4 wysokości. Nie ubijają ziemi, jedynie wsypują ją do środka. Dzieci na-
śladują 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 balko-
nie lub na nasłonecznionym parapecie.

lnu, hyzopu lekarskiego, itd.)
• ziemia do kwiatów

• plastikowa mata/cerata/stara gazeta do przykrycia stołu (w przypadku pracy w klasie)
• marker permanentny lub inny do podpisania doniczek

8

Cel: wysłuchanie „łąkowych” dźwięków i dowiedzenie się przez dzieci się, że łąki cechuje bioróżnorod-
ność; powtórzenie zdobytej wiedzy i przypomnienie sobie sposobów na pomoc przyrodzie

Czas: 10 minut
Miejsce: sala/klasa lub na zewnątrz, w zależności od pogody

Materiały: 
• naturalne materiały – kamyki, główki maku, drewniane patyczki i inne 

• zdjęcia świerszczy, koników polnych, itp.
• nagrane dźwięki łąki (np. cykanie świerszczy, bzyczenie pszczół)

ŁĄKOWA ORKIESTRA 

• 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 
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Cel: dowiedzenie się przez dzieci się, że połowa owadów zniknęła z powierzchni Ziemi w przeciągu 
ostatnich 50 lat, a także dlaczego tak trudno jest zauważyć ginięcie najmniejszych stworzeń

Czas: 20 minut (60 minut, jeśli dzieci będą kolorować owady)
Miejsce: w sali

Materiały: 
• 100 kamyczków, zapałek lub kawałków papieru

• 4 lub 5 zdjęć nauczyciela prowadzącego (sprzed 10 lat, 20 lat, 30 lat i ewentualnie 40 lat oraz 50 lat) 
• kartki z napisami: „50 lat temu”, „40 lat temu”, „30 lat temu”, „20 lat temu”, „10 lat temu”, „teraz”

• grafiki przedstawiające owady (wydrukowane, wycięte, pokolorowane przez uczniów i przyklejo-
ne do kamyczków przed zajęciami) (zał. 4.6)

GDZIE PODZIAŁY SIĘ OWADY? 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel przygotowuje 100 kamyczków. Można przykleić do nich rysunki 
przedstawiające owady (uprzednio wydrukowane, wycięte przez nauczyciela i pokolorowane przez dzieci). 
Kamyczki będą symbolizowały ilość owadów, jaka żyła na świecie jeszcze 50 lat temu. 

Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły w półkolu. Informuje, że dziś porozmawia z nimi o bardzo ważnym 
temacie – ginięciu owadów. Nauczyciel wprowadza dzieci w temat:

Czy wiecie, że owady to najliczniejsza grupa zwierząt na świecie? Zamieszkują zarówno najgorętsze 
pustynie, jak i obszary polarne, żyją wysoko w górach i na nizinach, występują też w słodkich wo-
dach (jeziorach czy stawach). Są czerwone i czarne, w paski i kropki, posiadają miękki puszek lub 
chitynowy pancerz. Szacuje się, że na świecie żyje łącznie ponad 30 milionów gatunków tych zwie-
rząt. Można by powiedzieć, że to dużo, a nawet bardzo dużo. Niestety, co roku bezpowrotnie ginie 
wiele gatunków tych małych zwierząt. (Mówi się że owady są bezkręgowcami, bo nie posiadają ani 
kręgosłupa, ani kości ani tkanki chrzęstnej).

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 po-
służą 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: Dla-
czego 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 pra-
widłowa 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”.
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Nauczyciel informuje, że na zajęcia przyniósł kilka swoich zdjęć z różnych okresów życia: od narodzin 
aż po dziś dzień. Wspólnie z dziećmi chce zobaczyć, ile owadów zniknęło od chwili jego własnych na-
rodzin.

Nauczyciel nakreśla na ziemi oś czasu. Kładzie kartki z napisami „50 lat temu”, „40 lat temu”, „30 lat 
temu”, 20 lat temu”, „10 lat temu” oraz „teraz”. W odpowiednim miejscu na osi czasu kładzie swoją foto-
grafię z dnia narodzin, informując, że było to 20 lat, 30 lat lub 50 lat temu. Podobnie robi z pozostałymi 
zdjęciami. Ułatwi to dzieciom zobrazowanie sobie, jak wiele lat temu musiało się coś wydarzyć.

Kiedy wszystkie fotografie zostaną rozłożone, nauczyciel kładzie widocznym miejscu wcześniej przygo-
towanych 100 kamyczków. Informuje, że będą symbolizować one wszystkie owady, jakie żyły na świe-
cie jeszcze 50 lat temu. Nauczyciel uświadamia dzieciom, że właśnie tyle owadów żyło w 1970 roku. 
Niestety nie wszystkie owady z tego okresu (to mogły być lata dzieciństwa nauczyciela) dotrwały do 
obecnych czasów. Część z nich zniknęła bezpowrotnie, gdy nauczyciel był mały lub chodził na studia. 
Nauczyciel przypomina informację z początku zajęć, że od 50 lat każde dwa lata bezpowrotnie ginie  
5 owadów ze 100 żyjących owadów, i mówi dzieciom, że teraz postara się to pokazać.

Nauczyciel zabiera z kupki taką liczbę kamieni, jaka symbolizuje liczbę wymarłych owadów od 1970 
roku do czasu jego narodzin (jeśli urodził się w 1980 roku, to zabiera 10 kamyczków, jeśli w 1991 roku to 
zabiera 21 kamyczków). Kładąc je na osi czasu przed swoją fotografią, uświadamia dzieciom, że do czasu 
jego narodzin na świecie zginęło na przykład 15 ze 100 owadów. On sam nie miał możliwości zobaczenia 
tych owadów na własne oczy. Następnie prosi, aby każde dziecko po kolei brało jeden kamyczek z kupki 
i kładło go na podłodze wzdłuż osi czasu. Między datami „30 lat temu” i „40 lat temu” powinno zmie-
ścić się po 10 kamyczków. Dzięki temu ćwiczeniu każde dziecko zobaczy, że do czasu aż nauczyciel był  
w szkole / na studiach/ brał ślub, zniknęło odpowiednio dużo owadów.

W trakcie ćwiczenia ubywa kamyczków z kupki, a co za tym idzie ubywa też „owadów” z naszej planety. 
Mimo że każde dziecko brało tylko jeden malutki kamyk, to gdy grupa popatrzy na efekt swojej pracy, 
symbolizujący okres 50 lat, zauważy, że z kupki zabrano połowę kamyczków. 

Naukowcy zgodnie twierdzą, że co dwa lata bezpowrotnie znika 5 ze 100 żyjących owadów. Po-
czątkowo ludzie nie zauważali, że tak wiele pszczół, motyli, chrząszczy czy ważek znika z łąk, 
lasów i stawów. Kilka lat temu (w 2019 roku) grupa naukowców z Wielkiej Brytanii postanowi-
ła podsumować obserwacje z 70 krajów świata. Wynik był zatrważający. Zarówno przyrodnicy  
z Polski, Niemiec, jak i dalekiego Egiptu, Australii czy Chin zauważyli to samo – liczba owadów  
w ciągu ostatnich 50 lat zmalała o połowę! Wiele owadów zginęło bezpowrotnie, co oznacza, że na 
Ziemi nie zachował się nawet jeden osobnik danego motyla czy ważki. Czy to dużo? Sprawdźmy 
sami.

Każdego roku znika z powierzchni Ziemi 2,5% owadów. W ciągu ostatnich 50 lat, od 1970 roku, 
zniknęło 50% znanych nam owadów. Jeśli mamy 100 kamyków i chcemy zachować poprawne pro-
porcje, najpierw powinniśmy zabrać 2,5 kamyka, po jakimś czasie 2, a później 1 i 0,5 kamyka. Dla 
łatwiejszego zobrazowania procesu ginięcia gatunków uśredniamy liczbę i przyporządkowujemy  
1 kamyczek do 1 roku (50 w ciągu 50 lat).

• DLA NAUCZYCIELI • 

• DLA NAUCZYCIELI • 
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Cel: poznanie przez dzieci odgłosów najbardziej pospolitych owadów
Czas: 10 minut
Miejsce: w sali

Materiały: 
• komórka lub komputer
• głośnik (opcjonalnie)

• plik w formacie .mp3 z odgłosami owadów (zał. 4.7)
• zdjęcia owadów (zał. 4.8)

ODGŁOSY INSEKTÓW 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wgrywa plik MP3 na komórkę lub komputer, przygotowuje ewen-
tualnie głośnik oraz drukuje lub przygotowuje do wyświetlenia na ekranie zdjęcia owadów. Nauczyciel 
opowiada własnymi słowami najważniejsze informacje na temat owadów.

Na świecie żyje 30 milionów gatunków przeróżnych owadów. Najmniejszy owad to żuk z Kolumbii 
(z gatunku Scydosella musawasensis), który ma zaledwie ⅓ mm długości. Jest tak mały, że zaob-
serwowano go tylko kilka razy, w trakcie prowadzenia zupełnie innych badań. Największy owad 
to chrząszcz (Titanus giganteus) żyjący w lasach Amazonii. Potrafi on osiągnąć 20 cm długości (to 
więcej niż długość dłoni dorosłej osoby!). Choć jest to i tak nic w porównaniu z rozpiętością skrzy-
deł motyla pawicy atlasa (Attacus atlas). Rozpiętość skrzydeł pawicy atlasa osiąga nawet 25–30 cm. 
Żeby spotkać tego motyla, musielibyśmy się udać do Chin lub Indonezji. Niektóre owady są wy-
jątkowo szybkie. Niejeden przegoni nie tylko rower, ale i wolno jadący samochód. Ważki potrafią 
osiągnąć prędkości do 58 km/h. Szybkie prawda?

O niezwykłości owadów można by mówić dużo. Czy jednak są one potrzebne na świecie? To 
może wydać się zaskakujące, ale bez owadów nie byłoby życia na Ziemi. Owadami żywią się 
niemal wszystkie znane nam małe ptaki (sikorki, szpaki, zięby czy wilgi). Owady są również 
przysmakiem dla licznych zwierząt lądowych, na przykład jeży, kretów czy ryjówek. Gdyby za-
brakło owadów, te zwierzęta umarłyby z głodu. A że małymi zwierzętami żywią się większe, to  

Na koniec zajęć dzieci mogą spróbować wspólnie policzyć, ile kamyczków odłożono oraz ile pozostało na 
kupce. Mogą policzyć, ile owadów wyginęło w czasie, gdy nauczyciel chodził do szkoły, a ile w przeciągu 
ostatnich kilku lat, od narodzin przedszkolaków.

Zachęcamy, aby powiedzieć dzieciom, że musimy szanować i otaczać ochroną te owady, które jeszcze żyją 
na świecie. Każdy owad jest potrzebny: jedne rozkładają żywą materię, inne zapylają kwiaty, jeszcze inne 
są pożywieniem dla ptaków lub małych kręgowców. Nawet komary, których nie lubimy, są pokarmem dla 
żab i wielu ptaków. Bez owadów świat nie przetrwa.

• DLA NAUCZYCIELI • 



PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI • 48 • BIORÓŻNORODNOŚĆ

Nauczyciel, po kolei puszcza dźwięki z pliku MP3 i naprowadza dzieci na prawidłową odpowiedź.
Kilka informacji o owadach słyszanych na nagraniach:

i one byłyby zagrożone. Owady są nie tylko ważnym pokarmem dla licznych zwierząt. Są one za-
pylaczami. Fruwając z kwiatka na kwiatek, przenoszą pyłek. Tylko zapylony kwiat przeistacza się  
w owoc, taki jak jabłko, śliwka, gruszka. egzotyczna pomarańcza czy granat. Gdyby nie było owa-
dów, nie powstałyby owoce.

Skoro już wiemy, że owadów jest coraz mniej na świecie i że są bardzo, bardzo ważnymi istotami, 
spróbujmy je lepiej dostrzec i rozpoznać. Zobaczmy, czy na podstawie wydawanych odgłosów, bę-
dziecie mogli rozpoznać danego owada. Wytężcie słuch i postarajcie się powiedzieć, jakiego owada 
słyszycie. Jeśli potraficie, wskażcie go na obrazku.

MRÓWKI
•  Występują na każdej szerokości geograficznej.
•  Samce i samice latają, zaś robotnice nie posiadają skrzydeł.
•  Nie posiadają żądeł, ale na głowie mają żuwaczki, którymi mogą zarówno coś przeciąć, przenieść, 
jak i uszczypnąć.
•  Niekiedy ich głowa i żuwaczki są tak duże, że mówimy nie o robotnicach, a żołnierzach.
•  Najczęściej budują własne gniazda, zwane mrowiskami.

CHRZĄSZCZ
•  Osiąga rozmiary od kilku do nawet 20 centymetrów. 
•  Pierwsza para skrzydeł tych owadów jest stwardniała, tworzy osłonę dla drugich, błoniastych 
skrzydeł.
•  Dzięki twardym skrzydłom zamieszkuje bez problemu ciasne przestrzenie pod korą lub pod ze-
schłymi liśćmi.
•  Aparat gębowy chrząszcza jest przyzwyczajony do podgryzania korzeni, łodyg liści czy drewna.
•  Niektóre gatunki tych owadów (jelonek) mają tak rozgałęzione szczęki, że przypominają poroże 
jelenia i używane są w walkach o samiczki.

MUCHA
•  Przenosi bardzo dużo chorób.
•  Często siada zarówno na naszym jedzeniu, jak i na odchodach.
•  Ma tylko jedną parę skrzydeł.
•  Posiada duże oczy.
•  Nie gryzie, jej aparat gębowy jest liżąco-ssący.

MOTYL
•  Charakteryzuje się niezwykłym kształtem skrzydeł.
•  Najbardziej kolorowy spośród wszystkich owadów.
•  Ma cichy, ale majestatyczny sposób poruszania się w powietrzu.
•  Jego pokarmem jest najczęściej nektar kwiatów, który wydobywa za pomocą zwiniętej trąbki.

KOMAR
•  Ukąszenie tego owada sprawia, że powstaje swędzący guzek.

• DLA NAUCZYCIELA • 
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•  Samice tych owadów ssą krew zwierząt (w tym ludzi). Samce żywią się nektarem z kwiatów.
•  Larwy rozwijają się w środowisku wodnym, stąd im bardziej podmokły, wilgotny teren i im 
więcej zbiorników ze stojącą wodą, tym więcej tych owadów.
•  Najgroźniejszymi chorobami przenoszonymi przez te owady są malaria i denga (występujące 
w krajach tropikalnych).

ŚWIERSZCZ POLNY
•  Najczęściej spotykamy go na łąkach i polach.
•  Samce zwabiają samice wydając głośne dźwięki (cykanie).
•  Dźwięki powstają poprzez pocieranie o siebie prawego i lewego skrzydła.
•  Zjada wyłącznie pokarm roślinny, na przykład liście lub łodygi różnorodnych roślin.

PSZCZOŁA MIODNA
•  Głównym pokarmem tych owadów jest nektar oraz pyłek kwiatów.
•  Dzięki temu, że owady te wyspecjalizowały się w jedzeniu nektaru i pyłku, są najbardziej zna-
nymi zapylaczami rośli.
•  Jeden z gatunków tych owadów nazywa się „miodnym”, gdyż nektar i pył przeistacza w miód.
•  Mimo że różnorodne gatunki tych owadów mogą zamieszkiwać mury, ziemię, a nawet korę, to 
gatunek „miodny” zamieszkuje ule budowane przez człowieka

11

Cel: poprzez zabawę ruchową, m.in. skoki w dal, poznanie przez dzieciróżnych gatunków insektów 
– mieszkańców łąk

Czas: 15 minut (zrobienie pasikonika) + 15 minut (skakanie)
Miejsce: w sali lub na zewnątrz (łąka)

Materiały: 
• kolorowe zdjęcia konika polnego i pasikonika (zał. 4.9)

• skserowane rysunki konika polnego i pasikonika (zał. 4.10)
• nożyczki

• pastele/kredki
• klej

• drewniane patyki
• 2 m mocnego sznura na każdą trójkę dzieci

HOP-HOP, KONIKU POLNY!

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Na początku nauczyciel pokazuje, jak wygląda konik polny i pasikonik, oraz tłumaczy różnice w ich 
budowie.

Na kolorowej łące znajdziecie nie tylko mnóstwo rodzajów kwiatów, ale też najróżniejsze owady. Każdy 
gatunek owadów ma swoje miejsce na łące tam, gdzie może znaleźć dla siebie pożywienie. Do miesz-
kańców łąk należą koniki polne oraz pasikonniki. Jak rozpoznać te gatunki?
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Pasikonik od konika polnego różni się przede wszystkim długością czułek. Pasikonik ma krótkie i silne 
czułka, czułki koników polnych są zaś długie, często dłuższe niż całe ciało, i cienkie jak nitka. Psikonik 
jest roślinożerna, podczas gdy koniki polne są przeważnie mięsożerne, żywią się owadami: mszycami, 
gąsienicami itp.

Pierwszym zadaniem dzieci jest przygotowanie konika polnego / pasikonika na patyku – poprzez poko-
lorowanie i wycięcie obrazka z papieru, po czym naklejenie go na patyk. 

Następnie grupa 2–3 dzieci kładzie przed sobą (np. na trawniku) sznurek, skierowany do przodu,  
w stronę czubków palców. Zadaniem dzieci jest przeskoczenie całej długości sznurka – za każdym razem 
w miejscu skoku dziecko powinno wbić swój patyk. Za każdym kolejnym razem dziecko stara się skoczyć 
coraz dalej i lepiej, tak aby „wyprzedzić” inne dzieci. Dzieci mogą wypróbować różne techniki: obunóż, 
na jednej nodze, z rozbiegu itd.

12

Cel: dzieci poznają typowe zapylacze
Czas: 15–20 minut

Miejsce: w sali lub na zewnątrz

Materiały: 
• tabela z nazwami owadów oraz zdjęciami prezentującymi ich typowe cechy (zał. 4.11)

• rysunki owadów do pokolorowania (4.12)
• sznurek
• nożyczki
• dziurkacz

• kredki
• słomki 

ŁĄKOWA ORKIESTRA – NASI ZAPYLACZE

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Uczniowie pod okiem nauczyciela obserwują owa-
dy zapylające w czasie aktywności na kwitnącej łące 
lub na podwórku. Następnie nauczyciel wspólnie  
z dziećmi omawiają różne grupy owadów zapylają-
cych: pszczoły, muchy, osy, motyle czy chrząszcze. 
Nauczyciel (w przypadku uczniów szkoły podstawo-
wej możliwa samodzielna praca) dzieli dzieci na gru-
py (np. 4 grupy po około 5 uczniów – podzielone ze 
względu na wiek dzieci i wielkość grupy). 

Nauczyciel wycina pierwszą kolumnę z pomocy  
z gatunkami owadów zapylających (zał. 4.11). 
Uczniowie zapoznają się z przedstawicielem każdej 
grupy zapylaczy.

Trzmiel Koniczyna

Bzyg prążkowany Babka

Klecanka rdzaworożna Bluszcz

Kruszczyca złotawka Bez

Przestrojnik jurtina Chaber

TYP PSZCOŁA

TYP MUCHA

TYP OSA

CHRZĄSZCZ

MOTYL

Zał. 4.11
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Następnie nauczyciel rozdziela wyciętą drugą kolumnę. Uczniowie przypisują każdemu gatunkowi zapy-
lacza obrazek przedstawiający jego typową cechę.

Nauczyciel z dziećmi wspólnie nazywają kwiaty widoczne na zdjęciach. Nauczyciel pyta: „Jak zapylacz 
wybiera swój ulubiony kwiat?” Następnie dzieci przypisują każdemu gatunkowi jego ulubiony kwiat.

Każdy uczeń wybiera „swojego” zapylacza, którego maluje według wzoru, dziurkuje 2 otwory i zawiesza 
go sznurkiem na szyi. Następnie odwraca kartę i dzieci odgadują w parach, którego zapylacza reprezentu-
je (bez opisywania). Owad może być zaprezentowany przez ruch, dźwięk lub urządzenie przypominające 
część jego ciała – np. słomka w ustach reprezentuje przyssawkę motyla i tym podobne.

Karty można również wykorzystać do gry w trio. Uczniowie odwracają się i szukają trzech kart, które 
należą do jednego gatunku zapylaczy.

• trzmiel – owłosione ciało z głową z wygiętymi mackami
• bzyg prążkowany – jedna para skrzydeł
• klecanka rdzaworożna – trójkątna główka z długimi czułkami
• kruszczyca złotawka – metaliczna pokrywa
• przestrojnik jurtina – czułka motyla dziennego z wydłużonym końcem

• trzmiel – koniczyna
• bzyg prążkowany – babka
• klecanka rdzaworożna – bluszcz

• kruszczyca złotawka – bez
• przestrojnik jurtina – chaber

• ROZWIĄZANIE • 

• ROZWIĄZANIE • 
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1

BAJKA „PRZYGODA ŻYCIA”

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Cel: dzieci dowiadują się o trudnościach, które musi pokonać bieługa, płynąca na tarło na Dunaju 
Czas: 15-20 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

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

Nauczyciel czyta bajkę pt. „Przygoda życia”   
i zadaje dzieciom pytania związane z historią:

• 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  
i zgłaszać się w przypadku niebezpieczeń-
stwa?
• Kim są kłusownicy? Czy są oni przyjaciół-
mi zwierząt?

• PRZEBIEG ZADANIA • 

2

Cel: ćwiczenie przez dzieci pamięci metodą wykorzystywaną w nauce języków obcych
Czas: 10 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 
• książka Niezwykłe przygody Toli, Poli i Urwisa. Nikt nie jest zbyt młody, żeby pomagać przyrodzie

• wydrukowane obrazki 5 bohaterów bajki (Toli, Poli, Urwisa, Raluki, Buldoga) (zał. 5.1)
• 5 kart ze zdaniami (poniżej)

Zadaniem dzieci jest połączenie bohaterów bajki z wypowiedzianymi przez nich zdaniami i uporząd-
kowanie 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)

KTO TO POWIEDZIAŁ? 
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MIGRACJA ZWIERZĄT

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) 

Cel: stworzenie przez dzieci modelu ekosystemu rzeki (naturalne środowisko bieługi) i zapoznanie  
się z nim

Czas: 15 minut
Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 
• 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 me długości i 0,5 m 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. 5.2) 
• zdjęcie bieługi (zał. 5.3) 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

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

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

Daphne ©

Załącznik 5.3
Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

Komu pomogli Tola, Pola i Urwis? (Rybie Raluce i jej przyjaciołom) – nauczyciel pokazuje kolorowe zdję-
cie A4 prezentujące bieługę. 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 m).

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.
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4

(NIE)BEZPIECZNA MIGRACJA

Cel: poznanie przez dzieci ryby bieługi i dowiedzenie się się, czym jest migracja
Czas: 20 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

Materiały: 
• mapa migracji bieług (zał.5.4)

• ławka
• kolorowy papier (karton)

• 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)

• 1 papierowy model płetwy dla każdej bieługi
• łuski z filcu (zależnie od liczby dzieci – 1 bieługa potrzebuje 2 łusek)

• niebieski sznurek symbolizujący granicę morza
• żółty sznurek do zaznaczenia granicy obszaru, na którym odbywa się tarło

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia wprowadzeniem:

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Nauczyciel po kolei pokazuje dzieciom różne 
gatunki ryb żyjących w Dunaju i układa je na 
makiecie rzeki, przygotowanej w poprzednim 
zadaniu. Następnie nauczyciel prosi dzieci o po-
nowne chwycenie się za ręce i utworzenie bieług 
(5 dzieci to 1 ryba). Każde dziecko otrzymuje 
osobną funkcję: 

• pierwsze dziecko dostaje drewnianą klam-
kę. Jego zadaniem jest złapanie/ upolowanie 
co najmniej 1 ryby z rzeki podczas migracji  
z morza w kierunku Bratysławy. 
• drugie dziecko otwiera i zamyka usta, imi-
tując oddychanie przez skrzela.a - šťuka severná (1,5 m), b - zubáč veľkoústy (1,3 m), c - ostriež zelenkastý (0,5 m), d - pleskáč vysoký (0,5 m)

a

b

c d

Daphne ©Załącznik 5.4

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 nazy-
wa 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 jedze-
nia. Co jedzą bieługi? Mogą jeść np. mniejsze ryby. Czy wiecie, jakie inne ryby można spotkać  
w Dunaju?

• DLA NAUCZYCIELA • 
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• 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 najmłod-
szych dzieci zadanie można uprościć – każde dziecko może reprezentować 1 bieługę, trzymając drewnia-
ną 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.

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 – od-
bywają „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 1 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 zła-
pie 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 po-
zwala im dotrzeć do miejsca, w którym odbywa się tarło. Co możemy zrobić, by pomóc
bieługom? Nauczyciel przechodzi do następnego zadania.

5

WPUŚĆMY BIEŁUGI DO RZEKI

Cel: poznanie przez dzieci głównych cech bieługi i sposobu jej adaptacji do życia w słodkiej wodzie
Czas: 10 minut

Miejsce: sala/klasa
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Materiały: 
• kolorowy papier

• skrawki materiału
• bibuła
• farby

• zdjęcie zapory (zał. 5.5)
• klej

• cienki sznurek
• nożyczki

• rysunek lub zdjęcie bieługi (zał. 5.3)
• dla mniejszych dzieci: szablon - sylwetka bieługi (zał. 5.3)

• PRZEBIEG ZADANIA • 
Z powodu kłusowników i tam na Dunaju pra-
wie wszystkie bieługi wyginęły (zostały wpisane 
do czerwonej księgi gatunków zagrożonych jako 
krytycznie zagrożone, na Słowacji mają status 
regionalnie wymarłych). Bieługi w bajce powie-
działy, 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 zanieczysz-
czajmy rzek (troska o czystość w okolicach rze-
ki); opowiedzmy innym o bieługach (porozma-
wiajmy o tych rybach, pokażmy ją w muzeach,  
w książkach itp.); promujmy budowę bezpiecz-
nych kanałów migracyjnych, umożliwiających 
rybom pokonanie tam (dzieci zapoznają się ze 
zdjęciem kanału migracyjnego).

Wikimedia a Daphne ©

Załącznik 5.5
Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

Nauczyciel pokazuje/wiesza w widocznym miej-
scu zdjęcie bieługi, przygotowuje materiały do 
pracy i wydrukowane szablony – sylwetki bieługi 
– po jednym dla każdego dziecka, by każdy mógł 
stworzyć własną rybę.  Wykorzystując materiały 
plastyczne, dzieci w dowolny sposób odtwarza-
ją cechy charakterystyczne bieług – ciemnosza-
ry grzbiet, jasnoszare boki i biały brzuch (np. za 
pomocą farb i kolorowego papieru), duży otwór 
gębowy (prawie na całą szerokość głowy) pozba-
wiony zębów, 4 wąsiki w dolnej części głowy (np. 
za pomocą 4 kawałków sznurka), tarczki kostne – 
łuski (5 rzędów tarczek – 1 na grzbiecie, po 2 na 
bokach  i brzuchu – np. za pomocą kartonu), wy-
dłużony pysk, długa płetwa ogonowa, której górna 
część jest dłuższa niż dolna.

Wikimedia a Daphne ©

Załącznik 5.3
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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?)
• Grupa 2 – Czym jest gatunek zagrożony wyginięciem (Kiedy mówi się, że jakiś gatunek jest zagro-
żony? 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, która reprezentuje naj-
większą z bieług kiedykolwiek pływających w Dunaju. Dziecko trzymające bieługę będzie mogło prze-
kazać swoją wiadomość skierowaną do rzeki i jej mieszkańców. 

Nauczyciel pyta: „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.”

6

DLACZEGO BIEŁUGI SĄ WAŻNE?

Cel: utrwalenie przez dzieci wiedzy i świadomości znaczenia każdego gatunku zwierząt, dowiedzenie 
się przez dzieci o możliwości pomocy środowisku przez pozytywne emocjonalne doświadczenia

Czas: 10 minut
Miejsce: sala/klasa lub na zewnątrz

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

• PRZEBIEG ZADANIA • 

7

MIESZKAŃCY RZEK

Cel: poznanie przez dzieci mieszkańców środowiska wodnego, trening spostrzegawczości i refleksu
Czas: 20 minut

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• plansze do gry w bingo (zał. 5.6)
• karty do gry w bingo (zał. 5.7)

• fiszki (zał. 5.8)
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Nauczyciel pokazuje dzieciom karty do gry  
w bingo i opowiada o mieszkańcach europejskich 
rzek przedstawionych na zdjęciach. Potem daje 
każdemu dziecku pierwszą lub drugą planszę 
do gry. (Po wydrukowaniu warto je zalamino-
wać, żeby dłużej posłużyły). Najlepiej, aby dzie-
ci siedzące obok siebie otrzymały różne plansze, 
co ograniczy podpatrywanie. Dodatkowo każde 
dziecko otrzymuje po 8 fiszek.

Następne nauczyciel miesza karty do gry i wycią-
ga po jednej, głośno i wyraźnie informując dzieci, 
którego mieszkańca rzeki wylosował. Jeśli dziec-
ko uważa, że na swojej planszy ma zdjęcie tego 
mieszkańca, zaznacza go fiszką, jeśli nie – plan-

Lin Karp

Bieługa Bóbr

Załącznik 5.7

sza pozostaje pusta. Pierwsze dziecko, które ogłosi, że przykryło wszystkie zdjęcia fiszkami, wygrywa.  
W przypadku mniejszych dzieci nauczyciel może na początku nie tylko informować maluchy o wy-
losowanym mieszkańcu rzeki, ale także pokazywać jego zdjęcie na karcie. Dopiero po tym, gdy dzieci 
zapamiętają nazwy wszystkich mieszkańców, można przejść do bardziej skomplikowanej wersji, czyli tej 
bez pokazywania wylosowanej karty.

LIN
Lin  uwielbia muliste, porośnięte roślinnością dno. Z natury jest ostrożny, jednak kolonizuje nowe, 
dotąd nieznane sobie wody. Dzięki człowiekowi można go spotkać na prawie każdym kontynencie, 
z wyjątkiem Antarktydy oczywiście. Należy do zwierząt płochliwych i – jak tylko może – unika 
kontaktu z innymi istotami. Woli  wieść samotniczy tryb życia.

PSTRĄG TĘCZOWY
Pstrąg tęczowy naturalnie występował w zachodniej części Ameryki Północnej, natomiast dzisiaj 
możemy go spotkać niemal wszędzie. Pstrąg tęczowy jest drapieżnikiem. Podstawę jego jadłospisu 
stanowią owady i ich larwy. Wiosną żywi się też ważkami, za to jesienią owadami, które wpadły do 
wody niesione przez wiatr. Zjada też małe ryby, żaby i kijanki.

GLONY
Glony są największym producentem tlenu na Ziemi. Na dnie zbiorników formują rozległe, pod-
wodne łąki będące schronieniem, miejscem żerowania i rozrodu zwierząt. Z kolei te drobne, swo-
bodnie unoszące się na powierzchni wody tworzą plankton roślinny (fitoplankton) – podstawowy 
pokarm ryb i innych zwierząt wodnych. Gdy glony obumierają i opadają na dno, są rozkładane,  
a zawarte w nich związki mineralne użyźniają wodę, umożliwiając rozwój kolejnych pokoleń samo-
żywnych organizmów.

PLANKTON
Plankton tworzą niewielkie, wodne organizmy unoszące się swobodnie w zbiornikach wodnych, 
przemieszczane przez wiatr oraz prądy. Plankton dzieli się na trzy grupy: zooplankton (organizmy 

• DLA NAUCZYCIELA • 
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zwierzęce), fitoplankton (rośliny) oraz bakterioplankton (mikroorganizmy). Zooplankton żywi się 
bakterioplanktonem i fitoplanktonem. Jednocześnie zooplanktonem żywią się ryby oraz larwy wie-
lu gatunków ryb.

ROZWIELITKA
Rozwielitka to malutkie zwierzątko, które przebywa w otwartej toni wodnej, przyczepia się do ro-
ślin albo opada na dno. W nocy ukrywa się w głębszej wodzie, a w dzień wypływa ku powierzchni, 
gdzie w świetle słonecznym jest największa koncentracja jej pokarmu – fitoplanktonu. Sama należy 
do zooplanktonu.

BIEŁUGA
Bieługa pierwotnie występowała w morzach: Czarnym, Kaspijskim i Azowskim. Populacja  
z Morza Czarnego rozmnażała się w Dunaju i jego dopływach (np. Morawie), ale przez budowę 
olbrzymiej tamy, tzw. Żelaznej Bramy, na granicy Rumunii z Serbią dunajskie bieługi zostały ska-
zane na zagładę. Te żyjące w Morzu Kaspijskim  wędrowały w górę Wołgi, jednak budowa tamy  
w rosyjskim Wołgogradzie również doprowadziła do zniszczenia tej populacji. Obecnie jedy-
ną dużą rzeką, w której bieługa może swobodnie się rozmnażać, jest – płynąca przez Kazachstan  
i Rosję – rzeka Ural.

BÓBR
Bóbr europejski jest roślinożercą, a przekonanie, że poluje na ryby, jest nieprawdziwe. Zwierzę 
może żywić się niemal wszystkimi dostępnymi częściami roślin przybrzeżnych i wodnych – ły-
kiem krzewów i drzew (często osiki i wierzby). Menu bobra składa się z ponad 200 gatunków ro-
ślin zielnych i 100 drzewiastych. Bóbr wykazuje aktywność w nocy, a dzień spędza w norze, śpiąc  
i odpoczywając.

WYDRA
Wydra doskonale pływa. Główny jej pokarm stanowią ryby, ale uzupełnia dietę także gryzonia-
mi i ptakami. Na polowania wychodzi nocą. Od wody oddala się bardzo niechętnie. Jeśli jednak 
głód zmusi ją do szukania pożywienia, potrafi podejmować nawet dalekie wędrówki.  Może wtedy 
powodować szkody również w gospodarstwach, polując na drób domowy. Obecnie są to jednak 
bardzo rzadkie przypadki.

KARP
Karp występuje w około 60 krajach na wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy).  
W wielu państwach jest uważany za szkodnika, a w Stanach Zjednoczonych oraz Australii za groź-
ny gatunek inwazyjny. Ponieważ Australijczycy nie jedzą karpi, produkuje się z nich nawóz. Ryba 
ta żywi się larwami owadów, mięczakami, skorupiakami, glonami oraz innymi organizmami zwie-
rzęcymi i roślinami.

WĘGORZ
Węgorz jest rybą długowieczną i może dożyć nawet 88 lat. Jest to ryba wędrowna. Jeśli zajdzie po-
trzeba, potrafi nawet pełzać po lądzie po wilgotnym podłożu i oddycha wtedy przez skórę. Węgorz 
jest gatunkiem mięsożernym i niestety zagrożonym.

ZATOCZEK
Zatoczek to gatunek słodkowodnego ślimaka. Regularnie podpełza pod powierzchnię wody, żeby 
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zaczerpnąć powietrza. Często, aby przyspieszyć wydostanie się z wody, wypuszcza nagromadzone 
we wnętrzu skorupy powietrze. Zatoczek jest aktywny praktycznie cały czas, oczyszcza z glonów 
rośliny podwodne czy inne powierzchnie lub przeszukuje dno. Nie je zdrowych roślin, może mu się 
jednak zdarzyć uszkodzić te bardziej delikatne, gdy usuwa porastające je glony.

SUM
Sum to druga co do wielkości (po biełudze) ryba Europy i największa europejska ryba słodkowod-
na. Największy złowiony okaz miał długość 2,73 m i ważył 130 kg. Cechą charakterystyczną suma 
jest duża spłaszczona głowa z małymi oczami oraz dwa długie wąsy.

OKOŃ
Młodsze okonie często tworzą ławice, starsze żyją w niewielkich grupach bądź samotnie. Ciekawe, 
że okoń europejski zapada w nocy w sen. W tym czasie przebywa przy dnie zbiornika, opierając 
się o dno płetwami brzusznymi i ogonową. Sen ten jest na tyle głęboki, że okonia nie obudzi nawet 
jasny snop światła.

SZCZUPAK
Szczupak to jedna z większych ryb drapieżnych słodkowodnych w naszym kraju. Osiąga długość 
do 1,5 m i masę do około 10 kg (rzadko nawet do 20 kg). Żywi się głównie rybami, ale także ża-
bami i innymi organizmami wodnymi. Jako drapieżnik zazwyczaj oczekuje na ofiarę schowany  
w roślinności. Czasem aktywnie goni ławicę ryb. Aktywny cały dzień, a większe osobniki również 
w nocy.

OŚLICZKA
Ośliczka to mały skorupiak, który występuje przede wszystkim w wodach stojących z warstwą ob-
umarłych roślin na dnie. Żywi się szczątkami organicznymi, sama natomiast jest doskonałym po-
karmem dla ryb, zwłaszcza większych gatunków jak sumy.

STRZAŁKA WODNA
Strzałka ma trzy rodzaje liści: podwodne (przypominają wstęgę), nadwodne (w kształcie jaja)  
i nadwodne wyrastające bezpośrednio z łodygi nad powierzchnią wody (w kształcie strzałki). Ro-
ślina ma także piękne białe kwiaty, które pojawiają się latem.

8

PODWODNY ŚWIAT W 3D

Cel: zapoznanie z pojęciem symetrii oraz odbicia lustrzanego, stworzenie kreatywnej pracy plastycznej 
przedstawiającej podwodny świat

Czas: 15 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• szablon do wykonania pracy plastycznej (zał. 5.9)

• szablony przedstawiające ryby i wodorosty (zał. 5.10)
• ołówek

• flamastry lub kredki
• dwa prostokątne lusterka lub jedno plastikowe, nacięte z tyłu i złożone na pół
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Nauczyciel drukuje szablony do wykonania pra-
cy lub przygotowuje je samodzielnie, rysując na 
kartce papieru – za pomocą linijki i ołówka – kąt 
ostry lub rozwarty (zał. 5.9). 

Każde dziecko powinno otrzymać własny szablon, 
na którym rysuje podwodny świat, nie wykracza-
jąc poza linię kątów. 

Starsze dzieci mogą wykonać rysunek na własną 
rękę. Natomiast dla młodszych wsparciem będą  
szablony przedstawiające ryby i wodorosty, które 
powinny obrysować na kartce, tworząc swój wła-
sny wzór. Następnie dzieci kolorują prace.

Gdy rysunki są już gotowe, nauczyciel podchodzi 
do każdego dziecka z lusterkami i ustawia je na 
krawędziach kąta, tworząc tym samym kompozy-
cję 3D.

Jeśli nauczyciel nie ma dwóch jednakowych luste-
rek, może wykorzystać jedno plastikowe, delikat-
nie nacięte z tyłu i złożone na pół. (Lusterko najle-
piej naciąć nożykiem do papieru lub tektury). 
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kładą linę na ziemi i trzymają ją luźno przed sobą. Następnie ruszają nią, kręcąc w różne strony – zada-
niem dzieci jest przeskakiwanie wijącej się liny.

Czy „dzieci ryby” dadzą się złapać w rybacką sieć? Do tej wersji zabawy potrzebne są 2 liny i 4 nauczycie-
li. Za każdym razem para nauczycieli, stojących równolegle do siebie, trzyma między sobą napiętą linę. 
Jedna dwójka trzyma linę stale na wysokości kolan dzieci, druga para – na wysokości ramion dzieci. Na 
sygnał obie pary nauczycieli zaczynają się przechadzać z liną tam i z powrotem. Kogo dotknie lina, ten 
jest złapany w sieć i odpada, czekając z boku na koniec zabawy.

10

Cel: zapoznanie się z podstawowymi stadiami rozwoju płazów
Czas: 15–20 minut

Miejsce: w sali lub na zewnątrz

Materiały: 
• komplet kółek oznaczonych cyframi od 1 do 5 (liczba kompletów powinna być dwukrotnie większa 

niż liczba grup) (zał. 5.11)
• zestaw kart przedstawiających stadia rozwojowe żaby (liczba kompletów zależna od liczby grup)  

(zał. 5.12)
• zestaw kart przedstawiających stadia rozwojowe salamandry (liczba kompletów zależna od liczby 

grup) (zał. 5.13)
• obrazki żaby i salamandry (zał. 5.14)

CYKL ROZWOJOWY PŁAZÓW

9

WIELKA PODRÓŻ, CZYLI RYBI FITNESS

Cel: uświadomienie sobie przez dzieci, jakie przeszkody pokonują ryby w czasie swoich 
corocznych migracji

Czas: 30 minut
Miejsce: na zewnątrz, najlepiej na trawniku

Materiały: 2 liny, po około 10 m każda

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Gra będzie okazją do sprawdzenia, jakie przeszkody musi pokonać ryba w czasie przemieszczania się. 
Musi m.in. umieć skoczyć i omijać sieci rybackie!

Do przeprowadzenia treningu rybiego skoku niezbędna jest jedna lina. Para nauczycieli trzyma między 
sobą napiętą linę, dzieci starają się ją przeskoczyć – raz z jednej strony, raz z drugiej, innym razem obu-
nóż. Nauczyciele powoli podnoszą linę. Następnie dzieci po kolei starają się przeskoczyć ją z rozbiegu, na 
jednej nodze. Lina idzie znów w górę. Skok do wody o silnym nurcie to nie lada wyzwanie! Nauczyciele 
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Nauczyciel najpierw zapoznaje uczniów z typowy-
mi płazami żyjącymi nad rzeką i w jej rozlewiskach 
– dzieci poznają wygląd i środowisko żaby brunatnej 
i salamandry plamistej. Następnie nauczyciel dzieli 
maluchy na grupy (np. 4 grupy po około 5 uczniów, 
podzielone według wieku i wielkości grupy). 

Premeny obojživelníkov. PL2

Każda grupa otrzymuje 2 komplety kółek ozna-
czone cyframi od 1 do 5 oraz zestaw mieszanych 
kart przedstawiających stadia rozwojowe żaby  
i salamandry.

Zadaniem dzieci jest prawidłowe posortowa-
nie kart według rodzaju płazów i ułożenie ich  
w okrąg w odpowiedniej kolejności tak, aby 
przedstawiały przemianę żaby i salamandry od 
jajeczka do dorosłego osobnika. Na koniec każde 
dziecko koloruje obrazek żaby i/lub salamandry.

Załącznik 5.12
Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

Załącznik 5.14
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BAJKA 
„CZAS SIĘ SKOŃCZYŁ, TRZEBA DZIAŁAĆ”

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Cel: przekazanie wiedzy o przyczynach zmiany klimatu oraz działaniach powstrzymających te zmiany
Czas: 15-20 minut

Miejsce: sala/klasa lub przestrzeń na zewnątrz

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

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

• Co to szczyt klimatyczny?
• Dlaczego musimy dbać o naszą planetę?
• Jakie zwierzęta uczestniczyły w dyskusji  
o zagrożeniach klimatycznych? Co niepoko-
iło te zwierzęta?
• Jakie argumenty dorosłych delegatów/
uczestników szczytu usłyszeli przypadkiem 
Greta, Tola, Pola i Urwis?
• Czy dzieci też mogą walczyć ze zmianą 
klimatu?

• PRZEBIEG ZADANIA • 

2

Cel: zapoznanie się przez dzieci z pojęciami pogody i klimatu oraz różnicami pomiędzy tymi pojęciami
Czas: 20 minut na wypełnienie kalendarza pogodowego będzie potrzebny miesiąc

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• zdjęcia roślin uprawnych (zał. 6.1)

• zdjęcia warunków pogodowych (zał.6.2) oraz stref klimatycznych (zał. 6.3)
• znaczki pogodowe oraz siatka do kalendarza pogodowego (zał.6.4)

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  

 KLIMAT CZY POGODA?
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ubrać, czy ubieramy się zgodnie z warunkami pogodowymi czy klimatycznymi? A kiedy pada deszcz lub 
jest słonecznie, mówimy o pogodzie czy klimacie?”. 

Załącznik 6.1

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, za-
zwyczaj 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 prowa-
dzić swój kalendarz pogodowy. W tym celu można wykorzystać zał. 6.4: 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 wiedzę na temat różnic pogodowych oraz tego, że 
pogoda to codzienne zmiany atmosferyczne.

Nauczyciel pyta, czy mając informację o dzisiej-
szej 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, któ-
ry 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 klima-
tycznych) –  podejmuje na podstawie strefy klima-
tycznej, 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. 6.1.

Nauczyciel pokazuje dzieciom na zmianę zdjęcia stref klimatycznych (zał.6.3) oraz warunków atmos-
ferycznych (zał. 6.2) i pyta, na którym zdjęciu dzieci widzą strefę klimatu, a na którym pogodę. Czy na 
zdjęciu możemy zobaczyć i pogodę i klimat? Na których?

3

NAUKA O GLOBALNYM OCIEPLENIU
Cel: zapoznanie się dzieci z pojęciem zmian klimatu i ich przyczyn

Czas: 10-15 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• 2 słoiki i 1 nakrętka lub 2 pudełka i 1 pokrywka

• DLA NAUCZYCIELA • 
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W bajce „Czas minął, trzeba działać” reniferzyca Greta próbuje zapobiec zmianom klimatu. Ale dlacze-
go nasz klimat się ociepla? Nauczyciel najpierw zadaje to pytanie dzieciom, a dzieci próbują dać swoje 
odpowiedzi. Następnie nauczyciel proponuje dzieciom przeprowadzenie dwóch eksperymentów. 

• PRZEBIEG ZADANIA • 

4

Cel: dowiedzenie się przez dzieci, jak zmiany klimatu wpływają na topnienie lodowców oraz dlaczego
ten proces zagraża miastom i państwom położonym na wybrzeżach oceanów

Czas: 20 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• 2 spore kubki lub inne naczynia do zamrażania wody

• woda

TOPNIEJĄCE LODOWCE 

To samo dzieje się z naszą planetą. Gazy cieplarniane okrywają planetę jak koc. Promienie sło-
neczne 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 
zmiany klimatu. Dlatego tak ważne jest ograniczenie emisji/produkcji gazów cieplarnianych.

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 tem-
peraturą na drugim termometrze. W którym 
słoiku/pudełku temperatura będzie wyższa  
i dlaczego? Niech dzieci spróbują odpowiedzieć.

2) Jeśli dzieci nie będą miały pomysłów, nauczyciel może przeprowadzić dodatkowy eksperyment. Bie-
rze 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 cie-
pło. I kiedy im było cieplej: kiedy stały razem pod kocem czy kiedy siedziały osobno bez przykrycia? To 
zjawisko analogiczne do tego,c o się dzieje z powietrzem w słoikach. Kiedy słoik jest zamknięty, powie-
trze 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.

• dwa termometry
• duży koc

• DLA NAUCZYCIELA • 
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• duże naczynie (najlepiej przezroczyste)
• kilka niedużych kamieni

• marker
• figurka zwierzęcia / figurka lego (opcjonalnie)

Dlaczego lodowce topnieją? Czy zmiany 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 pierw-
szej dzieci badają, co się dzieje z lodowcem, kiedy 
wzrasta temperatura powietrza. Nauczyciel zamra-
ża 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 kamie-
nie – wyspy, a na nich ustawia figurkę zwierzęcia/

• PRZEBIEG ZADANIA • 

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.

figurkę lego – mieszkańca wysp. Nauczyciel wyjmuje lód z drugiego kubeczka (będzie to lodowiec) i rów-
nież wkłada do pojemnika. Dzieci ostrożnie wlewają do pojemnika wodę – to będzie morze. Woda po-
winna pokrywać kamienie, ale tak, żeby u góry zostało trochę suchego lądu, a woda nie dotykała figurki. 
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 miesz-
kańcami wysp. Prawdopodobnie lodowiec stopnieje, a woda sięgnie lub całkiem zaleje figurki.

To jest właśnie ilustracja jednego ze skutków zmian 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. Stopnienie wszystkich ziemskich lądolodów, szczególnie Antarktydy i Grenlandii, podnio-
słoby średni poziom morza o około 70 m.

• DLA NAUCZYCIELA • 

• DLA NAUCZYCIELA • 
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Cel: stworzenie pracy plastycznej nawiązującej do tematu stref klimatycznych
Czas: 30 minut

Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• klej

• pianka do golenia
• czarny papier
• pastele suche

• farby (opcjonalnie)

ZORZA POLARNA

• PRZEBIEG ZADANIA • 

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 poka-
zuje zdjęcia zorzy polarnej. Grubszym bokiem 
suchych pasteli dzieci malują na czarnym pa-
pierze linię i zygzaki,  a następnie rozcierają je 
paluszkami, żeby nie zostały ostre krawędzi. Ca-
łość nauczyciel utrwala fiksatem do pasteli albo 
sprayem do włosów. 

W czasie, kiedy dzieci malują zorzę polarną, 
nauczyciel przygotowuje „puszystą” farbę, mie-
szając 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. Póki „puszysta” farba nie wyschnie, dzieci mogą kształtować śnieżne 
pagórki 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.

6

Cel: zapoznanie się przez dzieci ze sposobami na ograniczenie zmian klimatu
Czas: 15 minut

Miejsce: sala/klasa

Materiały:  karty do gry memory (zał.6.5)

MEMORY KLIMATYCZNE
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• 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 na-
stępnie laminuje, karty memory z zał. 6.5. Karty memory to 
zestaw 2 arkuszy. Na jednym przedstawione są pomysły na 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, na drugim obraz-
ki przedstawiające zachowania nieekologiczne. Przed uży-
ciem karty powinny być rozcięte i rozłożone obrazkami do 
dołu. Dziecko ma nie tylko znaleźć parę identycznych obraz-
ków, ale też odpowiedzieć na pytanie, czy ta para przedstawia 
ekozachowanie. Nauczyciel wybiera pierwszą osobę z klasy 
(może to być wylosowana osoba, wtedy cała reszta dzieci bę-
dzie prawdopodobnie zachowywała ciszę i czekała na swoją 
kolej). Wylosowana osoba ciągnie dwie dowolne karty, jeśli 
udaje jej się wyciągnąć parę identycznych obrazków, po-
winna powiedzieć, czy obrazki te przedstawiają ekologicz-
ne 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.

Załącznik 6.5
Wszystkie załączniki są do pobrania na 

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future
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Cel: poszerzenie przez dzieci wiedzy na temat zmian klimatu i globalnego ocieplenia, jednocześnie 
ćwiczenie precyzji manualnej

Czas: 30 minut
Miejsce: sala/klasa

Materiały: 
• szablon origami (zał. 6.6)

• nożyce
• kredki lub flamastry

ORIGAMI KLIMATYCZNE

Co więc robić, żeby uniknąć albo przynajmniej ograniczyć zmiany klimatu? Rad jest kilka, najważniej-
sze z nich są zawarte poniżej:

• PRZEBIEG ZADANIA • 
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Dodatkowe informacje do odpowiedzi w quizie:

1. CZY „POGODA” OZNACZA TO SAMO CO „KLIMAT”?
Odpowiedź: Nie

Słowem „pogoda” określamy zjawiska takie jak: opady deszczu, wiatr, zachmurzenie lub tempe-
raturę, a jej obserwacja następuje w krótkim czasie. Klimat to przejaw zjawisk atmosferycznych 
przez dłuższy okres czasu.

Nauczyciel rozdaje dzieciom wydrukowane 
szablony origami. Dzieci najpierw wycinają 
kwadrat, a następnie składają zabawkę według 
instrukcji poniżej. Po złożeniu origami mogą 
zacząć zabawę, najlepiej w parach. Jedna dziec-
ko losuje pytanie, a drugie próbuje na nie od-
powiedzieć, po czym dzieci sprawdzają odpo-
wiedź. Po kilku rundach nauczyciel omawia 
wraz z dziećmi pytania i odpowiedzi, może rów-
nież skorzystać z dodatkowych informacji, aby 
szerzej skomentować dane zagadnienie.

Załącznik 6.6
Wszystkie załączniki są do pobrania na 

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

• DLA NAUCZYCIELA • 
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2. CO POWODUJE OGRZEWANIE KLIMATU?
Odpowiedź: Produkcja gazów cieplarnianych, m.in. CO2 oraz metanu

Gazy cieplarniane przepuszczają większość docierających do planety promieni słonecznych, 
ale pochłaniają ciepło, które wydziela nasza planeta. W efekcie średnia temperatura atmos-
fery i powierzchni Ziemi stale rośnie. Do atmosfery gazy cieplarniane dostają się zarówno  
w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka (np. produkcji energii, 
hodowli zwierząt gospodarskich – przede wszystkim krów i świń, transportu).

3. JAK ZMIENI SIĘ NASZ KLIMAT, JEŚLI DO TEGO DOPUŚCIMY?
Odpowiedź: Klimat będzie coraz gorętszy z gwałtownymi opadami

Z każdym kolejnym stopniem wzrostu temperatury następstwa zmian klimatu będą coraz 
poważniejsze. Wzrost temperatury powierzchni Ziemi o 2°C będzie poważnym problemem; 
wzrost o 4°C może być katastrofą; zaś konsekwencje wzrostu temperatury o 6°C będą wprost 
niewyobrażalne. Będą występować coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe (tornada, 
grad, błyskawice, fale upałów, ulewy i burze), poziom wód w oceanach wzrośnie, lodowce sto-
pią się, staniemy się świadkami gwałtownego rozwoju chorób zakaźnych oraz masowych mi-
gracji ludzi i zwierząt.

4. JAKI POJAZD JEST NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNY?
Odpowiedź: Rower

Rower to najbardziej ekologiczny środek transportu. Nie emituje do atmosfery żadnych zanie-
czyszczeń, ponieważ nie jest napędzany żadnym paliwem, tylko energią obracanych pedałów.

5. JAKIEJ GRUPIE ZWIERZĄT ZMIANY KLIMATU GROŻĄ NAJBARDZIEJ?
Odpowiedź: Gadom i płazom

W normalnych warunkach, gdy temperatura zmieniała się powoli na przestrzeni dziesiątek  
i setek tysięcy lat, natura miała czas na dostosowywanie się i ewolucję. Dzisiejsza szybka zmia-
na klimatu takiej szansy nie daje. W świecie zwierząt w największym niebezpieczeństwie są 
płazy i gady. Prawie jedna piąta z 10 tys. żyjących gatunków jaszczurek, węży, żółwi, krokodyli 
i innych gadów zagrożona jest wyginięciem.

6. CZY OSZCZĘDZANIE WODY W DZISIEJSZYCH CZASACH JEST KONIECZNE?
Odpowiedź: Tak

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Traktujemy 
wodę jako dobro nieograniczone i ogólnodostępne. Tymczasem jedynie 2,5% światowych za-
sobów wody to woda słodka, a mniej niż 0,01% to woda pitna. Jeden na sześciu mieszkańców 
Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. 
Wiele osób pokonuje bardzo duże odległości, aby zdobyć czystą wodę. Stosując każdego dnia 
proste zasady (na przykład, zakręcając kran podczas czyszczenia zębów lub biorąc prysznic 
zamiast wanny), możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia wody pitnej.
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Cel: dowiedzenie się przez dzieci, poprzez wykonanie eksperymentu,, że nie wszystkie powierzchnie/
przedmioty nagrzewają się w takim samym tempie i z taką samą intensywnością, lecz jest to zależne 

m.in. od ich koloru
Czas: 10 minut (eksperyment) + 1-2 godziny (przerwa) + 15 minut (gra ruchowa)

Miejsce: w sali lub na zewnątrz

Materiały: 
• 3 zamykane pojemniki (pudełka): pomalowane na czarno i biało oraz zielone

• piłka do gry
• 3 termometry ogrodowe/okienne

JAKIEGO KOLORU POWIERZCHNIE 
NAGRZEWAJĄ SIĘ NAJBARDZIEJ?

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Nauczyciel informuje dzieci, że dziś będą rozmawiać o zjawisku nagrzewania się przedmiotów  
w różnych kolorach. Wszystkie obserwacje i doświadczenia naukowe wykazały, że przedmioty ciemne 
nagrzewają się dużo bardziej niż jasne. Możemy to łatwo zaobserwować latem, gdy słońce intensywne 
grzeje. Gdy idzie się wzdłuż asfaltowej ulicy, odczuwa się większe ciepło niż podczas spaceru po trawie. 
Gdy człowiek włoży czarny sweter, jest mu znacznie cieplej, niż gdyby włożył biały. Za to w państwach 
arabskich, tam gdzie w ciągu dnia temperatura powietrza w cieniu sięga 40°C, niemal wszyscy jeżdżą 
białymi samochodami, a nie czarnymi. Biała karoseria znacznie mniej się nagrzewa niż czarna. Dzięki 
temu w białych samochodach jest chłodniej niż w czarnych.

CZĘŚĆ PIERWSZA: EKSPERYMENT

Spróbujemy przeprowadzić krótki eksperyment i samemu sprawdzić, czy tak faktycznie jest. Nauczy-
ciel pokazuje dzieciom termometry. Prosi, aby sprawdziły, czy czerwony słupek dociera na każdym  
z nich do tego samego miejsca (czy wskazują identyczną temperaturę). Gdy dzieci potwierdzą tę infor-
mację, nauczyciel rysuje na tablicy podobny termometr i zaznacza na nim odczytaną temperaturę.Gdy 

7. CZY SMOG TO MITYCZNE STWORZENIE CZY ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE?
Odpowiedź: Smog to zanieczyszczone powietrze
Smog powstaje z połączenia mgły, spalin i dymów. Pojawia się w dużych miastach oraz na tere-
nach przemysłowych.

8. JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE ZIELONEJ ENERGII?
Odpowiedź: Energia wody, wiatru i słońca

Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest woda. W 2018 roku wy-
produkowano z niej aż 62,8% c całkowitej energii ze źródeł odnawialnych. Kolejne ważne źródła 
to wiatr (19,0%), słońce (8,8), biopaliwa (6,3%) oraz geotermia.
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temperatura została odczytana i zapisana, nauczyciel pokazuje dzieciom przygotowane pudełka: puste 
pudełka białe i czarne oraz zielone z wodą. Następnie prosi trójkę dzieci, by każde z nich wzięło dowolny 
termometr, włożyło do wybranego pudełka, a następnie szczelnie zamknęło czarne i białe. Teraz czas na 
eksperyment.

Nauczyciel ustawia pudełka w dowolnym, dobrze nasłonecznionym miejscu i zostawia je na około  
1–2 godziny. Po tym czasie temperatura w pojemnikach powinna się już znacznie zmienić i dzieci będą 
mogły zaobserwować różnice.

Po 1–2 godzinach nauczyciel prosi trójkę dzieci o przyniesienie pojemników. Ustawia je w kolejności: 
czarne, zielone z wodą, białe i prosi dzieci o pokazanie wszystkim do jakiego miejsca (lub jakiej cyfry, 
jeśli dzieci potrafią odczytać) doszła czerwona kreska. Wyniki notowane są na tablicy.

Wniosek jest prosty:
• Czarny kolor pochłania ciepło – dlatego termometr zamknięty w czarnym pudełku wskazał naj-
wyższą temperaturę.
• Biały kolor odbija światło  – dlatego termometr zamknięty w białym pudełku wskazał najniższą 
temperaturę.
• Inne kolory trochę pochłaniają, a trochę odbijają światło, dlatego zielony  pojemnik wskazał 
temperaturę pośrednią.

Starszym dzieciom nauczyciel może spróbować wytłumaczyć kilka dodatkowych zjawisk związanych  
z energią. 

Energia słoneczna, która do nas dociera, zmienia się w cieplną w momencie, gdy dotknie jakiegoś 
przedmiotu. Gdy światło biegnie od Słońca do Ziemi, mknie przez próżnię, czyli zupełnie pustą 
przestrzeń. Niczego nie napotykając, nie wyzwala ciepła. Dlatego w kosmosie jest bardzo-bardzo 
zimno. Gdy jednak światło dotrze do Ziemi i dotknie dowolnego przedmiotu: domu, drzewa, 
chodnika czy też pudełka, wytwarza ciepło (energia świetlna zmienia się w energię cieplną).

Naukowcy zaobserwowali, że światło odbija się od białych powierzchni niczym piłka (mówią, że 
biały kolor ma wysokie albedo = wysoki poziom odbijania). Zamiast przekazać ciepło białemu 
przedmiotowi promienie słoneczne odbijają się od niego. Dlatego jeżdżąc na nartach lub san-
kach, można nieźle poparzyć skórę. Światło odbija się od śniegu i pada na naszą twarz od dołu. 
Jesteśmy więc bombardowani promieniami słonecznymi z dwóch stron: ze słońca i ze śniegu.

Gdy jednak światło dotrze do powierzchni czarnej, to ta  pochłania je wraz z wyzwalaną energią 
cieplną. Czarna powierzchnia szybko się nagrzewa. Niemal całe ciepło, które powstaje dzięki 
promieniom słońca, pozostaje na tej powierzchni. Tak było z naszym czarnym pudełkiem. Szyb-
ko się nagrzało i zostawiło sobie ciepło. Tak samo dzieje się z asfaltem. Szybko się nagrzewa i gdy 
go dotkniemy, czujemy gorąc. Materiały w innych kolorach: zielone drzewa, żółte słoneczniki, 
część energii pochłaniają, a część odbijają. Nie są ani gorące, ani zimne.

• DLA NAUCZYCIELA • 
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CZĘŚĆ DRUGA: GRA RUCHOWA

Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy ruchowej, która pomoże im zapamiętać przekazywaną 
wiedzę. Prosi, aby dzieci usiadły w kręgu. Nauczyciel staje w środku i udaje, że jest słońcem, a piłka to 
promienie słoneczne czy też światło, które jest wysyłane na Ziemię.

• Gdy nauczyciel krzyknie słowo BIAŁY, dziecko powinno odbić piłkę, nie łapiąc jej.
• Gdy nauczyciel krzyknie słowo ZIELONY, dziecko powinno złapać piłkę i po chwili odrzucić 
do nauczyciela.
• Gdy nauczyciel krzyknie słowo CZARNY, dziecko łapie piłkę i już jej nie oddaje. Zamienia się 
miejscami z nauczycielem i samo udaje gorące słońce.

Gra trwa tak długo, aż dzieci nauczą się jej zasad.

9

Cel: poznanie przez dzieci życia niedźwiedzi polarnych i kłopotów, jakich im nastręczają postępujące 
zmiany klimatu i jakie znacząco wpływają na ich dalszą egzystencję

Czas: 30 minut 
Miejsce: w sali lub na zewnątrz (na trawniku)

Materiały: 
• tekst historii dziadka niedźwiedzia

• 5 kawałków niebieskiej gazy lub innego cienkiego materiału lub 2 m liny
• 5 kawałków kartonu lub innego jasnego materiału (1 x 0,5 m – jeden kawałek na 5 dzieci)

• miś pluszowy (najlepiej polarny) jako dziadek niedźwiedź

• PRZEBIEG ZADANIA • 

Daleko na północnym na Antarktydzie żyły sobie dwaj bracia niedźwiedzie. Całe dnie spędzali 
na graniu, zaś wieczorami odwiedzali swojego dziadka niedźwiedzia i upraszali go: „Dziadku, 
dziadku, opowiedz nam o tym, jak to było na świecie, kiedy byłeś mały”. 

Dziadek niedźwiedź nie dawał się długo prosić i zaczynał opowiadać: „Kiedy byłem mały, tak 
jak wy, wszędzie wokół były zaśnieżone lodowe tafle. Całymi dniami ganiałem z bratem po tych 
taflach, fikaliśmy koziołki. Mama uczyła nas polować. Zaprowadziła nas do dziury w lodzie, tam 

MAŁY MOŻE WIĘCEJ – 
OPOWIEŚCI DZIADKA NIEDŹWIEDZIA

Nauczyciel razem z dziećmi za pomocą niebieskiej gazy (lub innego cienkiego materiału bądź liny) 
wyznaczają na podłodze 5 miejsc, zachowując pomiędzy nimi odpowiednią odległość. Miejsca te to 
otwory do złapania oddechu przez foki. Następnie nauczyciel czyta na głos dzieciom historię dziadka 
niedźwiedzia, a dzieci pokazują, co usłyszały. Jeśli potrzeba, nauczyciel czyta tekst dwa razy, a dzieci 
pokazują dopiero po drugim czytaniu.
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po cichutku zasadzaliśmy się na foki, a kiedy się jakaś pojawiła – cap za nią. Jasna sprawa, czasami 
nam foka uciekła, wtedy warczeliśmy i mruczeliśmy z niezadowolenia. Ale kiedy się udało złapać 
fokę, wyciągaliśmy ją natychmiast z wody i mogliśmy się najeść do syta. Po jedzeniu odpoczywa-
liśmy sobie razem z mamą. „Zaraz po obiedzie nie należy skakać i biegać” – przestrzegała mama. 
Jednak, kiedy mama sobie ucinała drzemkę, my po cichu oddalaliśmy się i graliśmy w łapki, zna-
cie to też, kiedy się uderzacie nawzajem łapami. Ganialiśmy się po lodowych taflach i skakaliśmy 
pomiędzy krami. Wielkie tafle kry lodowej pływały po morzu, a my się na nich woziliśmy. Ależ 
to była frajda! Urządzaliśmy zawody, kto skoczy najdalej na krę – czasem wpadliśmy też z niej do 
morza. Musieliśmy oczywiście wtedy pływać, ale na szczęście pływanie to jest to, co my, niedźwie-
dzie, świetnie potrafimy.

Jednak jakiś czas temu, wszystko się zmieniło, byłem już wtedy starszym, doświadczonym niedź-
wiedziem, wy się właśnie urodziliście. Tafli lodu było coraz mniej, rzadko kiedy widać było kry, 
lód i śnieg się rozpuszczał, ocieplało się (nauczyciel rozmieszcza w pomieszczeniu kartony, któ-
re mają symbolizować kry). Wszystkie niedźwiedzie zbierały się na tych krach, które pozostały 
(wszystkie dzieci przeskoczą na karton). Było coraz mniej miejsca, deptaliśmy sobie po łapach  
i się szturchaliśmy. Ale najgorszy to był głód. Kiedy lód się roztopił, foki pływały po całym morzu 
i nie potrzebowały przerębli do nabrania oddechu.

– Dziadku, kiedy znowu będzie śnieg lub lód? My się znowu chcemy ganiać po lodowych taflach.

– Kto wie, chłopaki? A teraz migiem, idźcie spać. Mama już was na pewno szuka. Dobranoc!

Bracia niedźwiedzie rośli i byli coraz silniejsi – lód również rósł i był coraz mocniejszy. Niedźwie-
dzie mogły z powodzeniem skakać pomiędzy krami z lodu, które stawały się coraz większe i zra-
stały się ze sobą. Znowu pojawiły się niedźwiedzie wyczekujące w przestrzeniach między taflami 
lodu na foki. Nasze niedźwiadki wyrosły na silne, samodzielne niedźwiedzie, które przechadzały 
się po lodowych taflach.

10

Cel: uświadomienie sobie przez dzieci znaczenia porostów jako niezwykłych organizmów i ważnych 
bioindykatorów
Czas: 20 minut 

Miejsce: na zewnątrz (na trawniku)

Materiały: 
• żywe porosty (na drzewach, kamieniach itp.)

• lupy kieszonkowe
• linijka

• arkusz roboczy „Porosty” (zał. 6.7)
• ołówek

POROSTY POKAZUJĄ ZMIANY KLIMATU
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Porosty nie są typowymi roślinami o korzeniach, łodygach i liściach. Ich ciało nazywa się plechą 
i zwykle składa się z grzyba i glonów. Dzięki tej świetnej współpracy potrafią przetrwać nawet  
w ekstremalnych warunkach, nawet w kosmosie. 

Czy wiesz, czym są porosty? (Nauczyciel pokazuje przykład żywego porostu na gałęzi lub korze 
drzewa). Porosty znane są jako bioindykatory – organizmy wrażliwe na zanieczyszczenie środo-
wiska, a w szczególności na kumulację metali ciężkich. Wyjdziemy do parku bądź innego miej-
sca, gdzie rosną, i lepiej je poznamy.

Nauczyciel wprowadza dzieci w temat.

Nauczyciel wychodzi z uczniami na zewnątrz  
i wręcza im kartę pracy, w której zaznaczają wyni-
ki obserwacji. Dzieci poszukują różnych gatunków 
porostów i za pomocą lupy dostrzegają następują-
ce cechy: podłoże, kolor, wzrost w cieniu / na słoń-
cu, bliskość źródła zanieczyszczenia.

Starsi uczniowie (szkoła podstawowa) mogą po-
starać się oszacować wiek porostu skorupiastego. 
Podpowiedź: Porosty koropodobne, skorupiaste, 
przypominające mapy, wyrastają od środka plechy 
do brzegu około 1 mm rocznie.

Na koniec nauczyciel i uczniowie skupią się na 
zebraniu informacji, które mają być zaznaczone  
w ostatniej kolumnie karty pracy: czy źródło za-
nieczyszczenia jest blisko?

Następnie nauczyciel pyta: „Czy wiecie, że porosty 

Załącznik 6.7
Wszystkie załączniki są do pobrania na 

https://tuptuptup.org.pl/sustainable-future

mówią nam dużo o zmianach klimatycznych w środowisku? Powiedzą nam, czy powietrze jest zanie-
czyszczone, czy jest suche czy wilgotne i wiele więcej. Wiele gatunków rośnie tylko w czystym środowi-
sku. Czy znalazłeś również porosty najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza?”. Wskazówka: 
kształtem przypominają „minikrzaczki” – w arkuszu pomocy plecha w kształcie krzaczka.

Na koniec zadania nauczyciel zachęca dzieci do obserwacji porostów – niech spróbują odnaleźć porosty 
krzewiaste na kolejnych wyprawach w góry (lub w podobnie czyste, pozamiejskie otoczenie).

Plecha listkowata

Plecha krzaczkowata

Plecha skorupiasta

Misecznica murowa

• DLA NAUCZYCIELA • 
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Electrolux jest szwedzką marką, którą wyróżnia wierność szwedzkim wartościom. Jedną z nich jest mini-
malizm, który odnosi się zarówno do dizajnu, jak i samego stylu życia, w którym mieszczą się idee niemar-
nowania żywności i less waste. To także zachęta do bardziej świadomego, a przez to lepszego, dla nas i dla 
planety, życia – mówi Kamila Cap, Brand Marketing Manager kategorii Taste w Electrolux.

Od lat marka Electrolux poprzez liczne kampanie zachęca konsumentów do mądrego korzystania  
z zasobów planety oraz proekologicznych wyborów. W ramach swoich działań prowadzi programy 
edukacyjne, angażując w nie popularnych szefów kuchni i aktywistów działających na rzecz idei go-
towania bez marnowania. Wspiera i współpracuje z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Banki 
Żywności czy fundacja Culturelab, z którymi aktywizuje nauczycieli i lokalną społeczność, by nie mar-
nować jedzenia. 

W obliczu globalnego ocieplenia i wszystkich wyzwań, które za sobą pociąga, Electrolux edukuje  też 
dzieci i rodziców w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Wiosną br. firma za-
inaugurowała ogólnopolską akcję edukacyjną „OGRÓDKI ZE SMAKIEM”, w ramach której odbył się 
konkurs skierowany do przedszkoli. Inicjatywę objął patronatem honorowym PAN Ogród Botaniczny 
- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, a wspierały ją: Bank Żywności SOS  
w Warszawie, Fundacja TupTupTup oraz magazyn Bliżej Przedszkola.

Nagrodą w konkursie było wykonanie ogródków warzywnych w przedszkolach, a także warsztaty ku-
linarne less waste. Akcja zachęcała od momentu startu do samego zakładania ogródków, by poprzez 
doświadczenie dzieci mogły w nich lepiej poznawać świat natury i tym samym wypracowywać ekolo-
giczne nawyki w przyszłości. Electrolux uruchomił także serwis www.ogrodkizesmakiem.pl, gdzie pu-
blikowane są materiały edukacyjne dla nauczycieli. Są to konspekty zajęć i zabaw dla dzieci związane 
z ogródkiem, a także poradniki i informacje jak założyć ogródek warzywny i jak o niego dbać. To 
wspaniała okazja na skorzystanie z wiedzy ekspertów, m.in.: Mai Popielarskiej, Jagny Niedzielskiej oraz 
edukatorek Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie i Banku Żywności SOS w Warszawie.

- Mamy nadzieję, że nasze działania edukacyjne pomogą wykształcić kolejne pokolenia, które będą nie 
tylko dbać o ziemię, szanować jej plony oraz pracę innych ludzi, ale będą także potrafiły zadbać o swoją 
zdrową dietę i niemarnowanie żywności – dodaje Kamila Cap.
 
Więcej o działalności Electrolux: www.electrolux.pl

SZWEDZKI SPOSÓB 
NA MĄDRĄ EDUKACJĘ 

O EKOLOGII
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Szwedzki producent sprzętu AGD działający w obszarze 
promocji gospodarki obiegu zamkniętego oraz zrównoważonej 
produkcji i niemarnowania jedzenia. 

Ambasada Niemiec w Warszawie wraz z Konsulatami 
Generalnymi we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie oraz 
Konsulatem w Opolu reprezentuje Republikę Federalną Niemiec 
w Polsce. Ambasada jest jednym z partnerów w ramach 
Partnerstwa dla Klimatu m.st. Warszawy. W ramach Funduszu 
Klimatycznego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
wspiera projekty mające na celu ochronę klimatu. 

Fundacja Drzewo i Jutro to prywatna fundacja, założona  
w 2016 roku przez Agnieszkę i Jamesa Van Bergh, która realizuje 
cele statutowe poprzez współfinansowanie działań organizacji 
pozarządowych oraz instytucji m.in. w obszarze edukacji 
ekologicznej dzieci i młodzieży.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych  
i Szkoleń to jeden z największych samorządowych ośrodków 
doskonalenia nauczycieli i nauczycielek w Polsce. Ponad 
12 lat doświadczenia. Wysoką jakość zajęć prowadzonych 
przez specjalistów – praktyków, osoby z udokumentowanym 
dorobkiem zawodowym i doświadczeniem pracy w oświacie. 
Rocznie w ponad 1000 formach doskonalenia bierze udział około 
30 000 osób. 

Partnerzy wspierający konferencji  
„NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI”
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