
Smakusie  

Środa  07.04  

Witam Cię na pierwszej lekcji w ramach programu “Kubusiowi Przyjaciele Natury”, na której 

dowiemy się czym jest natura i jak dbać o rośliny i zwierzęta nawet te najmniejsze.  

Dzisiaj więcej będzie o ochronie środowiska  

CELE ZAJĘĆ 

dzieci dowiedzą SIĘ: 

• do czego potrzebne jest powietrze 

• co sprawia, że powietrze jest zanieczyszczone i co robić, aby zmniejszyć jego 

zanieczyszczenie 

• dlaczego woda jest ważna i jak ją oszczędzać 

• jak woda trafia do naszych kranów 

• skąd bierze się prąd i do czego go używamy oraz jak go oszczędzać 

•  

Przebieg zajęć: 

kochani zaczynamy  

zastanówcie się proszę co to są zasoby naturalne i bez czego na ziemi nie mogło by istnieć 

życie – porozmawiajmy o tym jak chcecie ze mną na Messenger a jak możecie to ze swoimi 

bliskimi  

dla podpowiedzi proszę obejrzyjcie teraz film i postarajcie się zapamiętać jak najwięcej 

informacji będą wam one później potrzebne . 

film Dbaj o naturę. 
To się podwójnie opłaca.mp4

 

Kochani proszę teraz trochę poćwiczymy pamiętacie jak po gimnastyce proszę was oddechy 

to teraz zróbcie tak samo wdech nosem wydech ustami  i zbliżcie do ust nie dotykając ust  i 

powiedzcie co zaobserwujecie . Czy coś zobaczyłyście ?, czy coś poczułyście?, jak myślicie 

co to było?.  

TAK to POWIETRZE 

A powiedzcie mi dlaczego powietrze jest dla nas ważne? 

 

Ciekawostka : powietrze jest mieszaniną gazów, którą oddychamy i to czy jest ono czyste, 

czy zanieczyszczone ma duże znaczenie dla naszego zdrowia. Niestety coraz częściej 

zdarza się tak, że w powietrzu obecnych jest wiele szkodliwych substancji, które dostają 

się do naszych płuc. Czasem jest ich tak dużo, że powietrze przybiera brudny kolor.- 



nazywamy to zjawisko Smogiem  

Zastanówcie się jak walczyć ze smogiem – pomoże ci w tym karta pracy nr 1 .  
 JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM? (ZABAWA PLASTYCZNA potrzebne będą 
kredki) 

ZADANIE : Które elementy przyczyniają się do powstawania smogu? Otocz je 

czerwoną kredką. Zieloną natomiast otocz te, które zmniejszają smog.- poproś rodzica 

aby pomógł zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi . 

 

A teraz kolejna zagadka odpowiedzi na kolejne pytanie : 

Do czego potrzebna jest woda?  

Woda jest kolejnym zasobem naturalnym wszystko na świecie nawet my ludzie składamy się 

z wody  dlatego uważamy że woda to najważniejszy składnik naszego życia na ziemi . 

wszyscy musimy ją pić: ludzie, rośliny, zwierzęta.  A jak myślicie do czego jeszcze 

wykorzystujemy wodę , mam pomysł zamiast mówić narysuj proszę swoje pomysły i przyślij 

mi swoja pracę a ja podzielę się twoimi pomysłami z innymi  

a tak dla przypomnienia film o wodzie na świecie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0 

 

A teraz mam propozycję do czego w domu wykorzystujesz najwięcej wody nazwij te 

przedmioty i porozmawiaj z rodzicami jak możecie oszczędzać w domu wodę  

 Narysuj swój pomysł, zrób zdjęcie i prześlij do nauczyciela. 

A na zakończenie posłuchaj audiobooka  pt. „Straszna zadyma”. 

 

audiobook Straszna 
Zadyma.mp3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


