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Witamy Was serdecznie!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji kulinarnej i przyrodniczo-
ekologicznej.

W pierwszej części zajęć dowiecie się: jak dbać o siebie, co oznacza pojęcie: 
„odżywianie”, jak skomponować pełnowartościowy posiłek, dlaczego ważne są 
warzywa i owoce, co szczególnego ma w sobie marchewka, co może być porcją 
warzyw i owoców, a także samodzielnie przygotujecie szaszłyki owocowe lub sałatkę 
owocową.

W drugiej części zajęć dowiecie się: do czego potrzebne jest powietrze, co 
sprawia, że powietrze jest zanieczyszczone  i co robić, aby zmniejszyć jego 
zanieczyszczenie, dlaczego woda jest ważna,  jak woda trafia do naszych kranów, 
skąd bierze się prąd i do czego go używamy.

POTRZEBNE DZISIAJ BĘDĄ:  karty pracy dla dziecka i pomoce dydaktyczne 
dla nauczyciela umieszczone poniżej scenariusza, owoce, patyczki do szaszłyków, 
nożyk, deska do krojenia, duża miska, talerz, kredki

Część I

TEMAT: DBAM O SIEBIE I JEM WARZYWA I OWOCE 

1. WPROWADZENIE 
Kubuś przygotował dla Was kolejne hasło:

                                  „Dbaj o siebie i jedz warzywa i owoce”. 

- Co to według Was znaczy? 
- Dbać o siebie, to znaczy aktywnie spędzać czas i ruszać się, jeść dużo warzyw i 
owoców, ponieważ zawierają cenne witaminy i składniki mineralne, pomagające nam 
dobrze się rozwijać. To też odpowiednie nawodnienie i sen, który pozwala nam na 
regenerację.



2. ODŻYWCZE PRODUKTY (ZABAWA PLASTYCZNA - POTRZEBNA 
KARTA PRACY DLA DZIECI NR 5) 
- Po co jemy?
- Dzięki substancjom zawartym w różnych produktach rośniemy, rosną nasze 
mięśnie, umacniają się kości, a całe nasze ciało dobrze się rozwija. Dlatego należy 
komponować posiłki, zwracając uwagę na to, ile ma być w nich owoców, warzyw, 
wyrobów ze zbóż oraz produktów mlecznych i mięsnych. Zadaniem Waszym jest 
pokolorowanie, wycięcie oraz przyklejenie wybranych produktów w odpowiednie 
miejsca na talerzu. 

Warzywa i owoce – dostarczają witamin i składników mineralnych. Dzięki nim 
organizm przeprowadza procesy niezbędne do życia. Można je jeść w postaci: 
świeżej, surówek, gotowanych dodatków czy też jako soki i musy. 
Produkty zbożowe – dostarczają węglowodany i błonnik. Są głównym źródłem 
energii dla organizmu.  To kasze, makarony, pieczywo, płatki czy ryż. 
Mięso – to źródło białka o wysokiej wartości odżywczej. To podstawowy budulec 
naszych mięśni. Produkty mleczne – to źródło wapnia, które buduje nasze zęby i 
kości. Dostarczają także białko, które buduje nasze mięśnie. Są to głównie mleko, 
jogurty i sery. 
Tłuszcze – są źródłem energii w naszym organizmie. To oleje czy masło lub 
margaryna. W tłustych rybach morskich i orzechach obecne są wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe omega 3. 
Woda – picie wody nawadnia nasz organizm.

To ważne, aby spożywać produkty w odpowiedniej ilości. To, w połączeniu z 
aktywnością fizyczną, sprawia, że nasz organizm dobrze się rozwija.

3. CO TO JEST? (UTRWALENIE INFORMACJI - POTRZEBNA POMOC 
DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 4) 

Teraz pobawimy się w zgadywankę. Rodzic pokazuje dziecku obrazek (z 
pomocy dydaktycznej umieszczonej poniżej scenariusza), a zadaniem dziecka jest 
odgadnięcie co to jest i do jakiej grupy należy? W ten sposób dzieci utrwalą swoją 
wiedzę.

4. 5 PORCJI WARZYW I OWOCÓW (POTRZEBNA KARTA PRACY DLA 
DZIECI NR 6) 

W ciągu dnia należy zjadać 5 porcji warzyw i owoców. Porcji, czyli pewnej 
określonej ilości - ok. 100 g - na przykład garść malin, kilka truskawek, 1 dojrzałe 
jabłko, szklanka soku czy 1 ogórek. 

Przyjrzyjcie się dokładnie 5 talerzom, które są w karcie pracy nr 6. Czy 
przypadkiem czegoś nie brakuje? Tak, w posiłkach brakuje warzyw i owoców. Nasz 
plan posiłków zawiera błędy. Trzeba je szybko naprawić. Zadaniem Waszym jest 
wybranie z podanych propozycji i dorysowanie do każdego posiłku odpowiedniej 
ilości warzyw i owoców. Wtedy prawidłowo uzupełnicie plan.



5. ULUBIONE WARZYWO KUBUSIA
MARCHEWKA - jest to ulubione warzywo Kubusia. 

- Czy marchew jest wartościowa i dlaczego? 
- Marchew to jedno z najzdrowszych warzyw. Dzięki dużej zawartości witaminy A - 
chroni nasz wzrok, a zawarty w niej karoten - czerwony barwnik - sprawia, że nasza 
skóra zachowuje zdrowy wygląd. Warto więc jeść marchewkę. 
- Pod jaką postacią można jeść marchewkę? Jakie potrawy z niej przygotować? 
- Warto ją jeść na surowo, jako przekąskę lub dodawać do zup, czy surówek oraz pić 
sok na bazie marchewki.

6. ZABAWA W MARCHEWKĘ  (ZABAWA RUCHOWA) 
Zapraszamy Was na dywan. 

- Powiedzcie, jak rośnie marchewka?
Marchewka jest warzywem rosnącym w ziemi, na grządkach. Aby urosły takie 
piękne, ogrodnik sieje nasiona, dba o nie i podlewa. To, co zjadamy to korzeń 
marchewki. 
Wyobraźcie sobie, że zamieniacie się w nasiona marchewki, a Rodzic wcieli się w 
rolę ogrodnika. Podczas podlewania małe nasionka (dzieci kucają) wypuszczają 
najpierw jeden pęd (dzieci wyciągają jedną rękę do góry), potem drugi (wyciągają  
drugą rękę do góry), następnie rosną, rosną i rosną (dzieci klękają, stają na ugiętych  
nogach, w końcu się wyprostowują), aż stają się pięknymi, zdrowymi, jędrnymi i  
chrupiącymi marchewkami. 

7. SZASZŁYKI OWOCOWE (ZABAWA KULINARNA Z DEGUSTACJĄ) 
Teraz wcielicie w życie wskazówkę Kubusia (Dbaj o siebie - jedz owoce i 

warzywa) i zrobicie z owoców przekąskę – jedną z zalecanych, dziennych porcji 
warzyw i owoców. 

Weźcie nóż i deskę do krojenia. Umyjcie owoce. Następnie zabierzcie się do 
krojenia, Rodzic pomaga przy twardych owocach. Pokrojone owoce włóżcie do 
jednej miski, z której wybierać będziecie sobie kawałki i nabijać na patyczki 
szaszłykowe. 



Gdy skończycie, urządźcie sobie wielką ucztę, na którą zaprosicie wszystkich 
mieszkańców swojego domu. 

Opcjonalnie można zrobić sałatkę owocową. W tym wypadku mieszamy we wspólnej 
misce wszystkie owoce i nakładamy na talerz. 

                                                    Życzymy Wam smacznego!

Część II 

TEMAT: DBAM O ZASOBY NATURALNE (POWIETRZE, WODĘ I 
ENERGIĘ) 

1. WPROWADZENIE 
Teraz porozmawiamy o powietrzu, wodzie i energii elektrycznej, czyli 

zasobach naturalnych, z których korzystamy na co dzień i bez których trudno byłoby 
nam funkcjonować.  

2. ODDYCHANIE (SAMOOBSERWACJA) 
- Z czym kojarzy się Wam hasło powietrze?  
- Do czego potrzebne jest powietrze? 
Wykonajcie kilka ćwiczeń oddechowych. Wciągnijcie powietrze przez nos. Czujecie? 
Klatka piersiowa się podnosi, to znak, że do naszych płuc trafiło powietrze. A teraz 
powoli wypuśćcie je ustami. Świetnie! 
Teraz zaproponujemy Wam kilka zabawnych ćwiczeń na oddychanie: 
• Wąż – długi wdech nosem i wydech przez zaciśnięte zęby 
• Pies – krótkie wdechy i wydechy ustami 
• Balon – wdech i długi wydech ustami tak, jakby chciało się napompować wielki 
balon 



- Powiedzcie, czy powietrze widać i czy ma zapach? 
- Powietrze jest bezbarwne i bezwonne. Zmienia swój zapach i kolor wtedy, gdy jest 
zanieczyszczone, np. przez dymy z kominów domów, fabryk oraz spaliny 
samochodów. Tak zanieczyszczone powietrze dostaje się do płuc człowieka i może 
być szkodliwe dla zdrowia. Oddychamy powietrzem z zewnątrz, dlatego bardzo 
ważne jest, aby było ono czyste. 

3. CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE? (ZABAWA 
PLASTYCZNA - POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 7) 
- Co możemy robić, żeby dbać o czyste powietrze? 
Aby powietrze było czyste, nie należy palić w piecach śmieciami, można też 
zamienić samochód na rower lub komunikację miejską, ale także dbać o lasy, bo to 
one mają zdolność oczyszczania powietrza. 
Wypełnijcie kartę pracy nr 7. Zadaniem Waszym jest skreślenie ilustracji, które 
przedstawiają szkodliwy wpływ na powietrze oraz otoczenie pętlą tych, które 
pomagają dbać o czyste powietrze. 

4. DO CZEGO POTRZEBNA JEST WODA? (AKTYWNE SŁUCHANIE - 
POTRZEBNA POMOC  DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 5 - 
WYWIAD Z KROPLĄ WODY) 
Chcielibyśmy przedstawić Wam pewnego gościa. Jest to kropla wody. 

Posłuchajcie wywiadu z kroplą wody.

- Dzień dobry! Kim jesteś? 
- Jestem kropelką wody. 



- Z tego co wiem jesteś bardzo potrzebna. 
- O tak! Powiem nieskromnie, że wręcz niezbędna. 
- Do czego? 
- Do życia! Beze mnie nie byłoby ludzi, zwierząt ani roślin. 
- To prawda. A skąd do nas przychodzisz? 
- Z rzeki. 
- Z rzeki? To pewnie jesteś brudna. 
- No wiesz?! Jestem czysta. Zanim trafię do Was jestem myta. 
- Jak to? Woda myta? 
- Tak, ale nie w wodzie. Najpierw ogromna pompa pompuje mnie z rzeki do 
oczyszczalni. Tam jestem przepuszczana przez różnego rodzaju filtry, bo na nich 
zostają zanieczyszczenia. I czysta trafiam do Was. 
- A jak to się dzieje, że jesteś w kranie? 
- Płynę do Was rurami, które połączone są z kranem w każdym domu, przedszkolu 
czy szkole. Proste? 
- Hmm, przekonamy się zaraz. Tymczasem, dziękuję, że zechciałaś do nas wpaść i 
opowiedzieć troszkę o sobie. 
- Ja też dziękuję! Pamiętajcie każda kropla jest ważna - zakręcajcie krany!!! 

Obejrzyjcie film edukacyjny o niezwykłej podróży kropelki (link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ 

- Powiedzcie do czego potrzebna jest woda? 
Woda jest najważniejszą substancją na świecie! Jest niezbędna do życia! Człowiek, 
zwierzęta i rośliny składają się z wody i muszą pić, aby przetrwać! 
- Do czego Wy używacie wody codzienne oraz w czym znajduje się woda (np. w 
owocach, sokach).

5. WIEM, SKĄD BIERZE SIĘ WODA! (ZADANIE PLASTYCZNE – 
POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 8) 
- Każdy z nas ma w domu kran, z którego płynie woda, wystarczy odkręcić kurek. 
Ale czy pamiętacie, skąd bierze się tam woda? 
- Woda trafia do naszych kranów z rzek, jezior, a czasem pompuje się ją z ziemi, ale 
zanim się to stanie, musi zostać oczyszczona. Następnie płynie długimi rurami - 
wodociągami - do naszych domów. Pomóżcie kropelce trafić do kranu (karta pracy nr 
8). 
Dorysujcie kropelkę przy kranie i pamiętajcie o konieczności zakręcania kranów. 
- Czy macie pomysły na oszczędzanie wody? 
- Każda kropla wody jest cenna i trzeba wodę oszczędzać, ponieważ jej oczyszczanie 
wymaga zużycia ogromnej ilości energii.  

6. ENERGIA JEST W KAŻDYM Z NAS! 
Prąd to niezwykłe, niewidzialne zjawisko. Powstaje, kiedy malutkie cząsteczki 

- elektrony - zaczną poruszać się w jednym kierunku. Pamiętacie zabawę „Iskierka 
przyjaźni”, kiedy przekazywaliście sobie energię poprzez podanie dłoni 

https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ


koledze/koleżance? W ten sposób stwarzaliście sieć energetyczną. Dzięki podobnym 
sieciom prąd z elektrowni płynie kablami do gniazdek w naszych domach. 

- W jaki sposób prąd trafia do naszych domów? Dowiecie się tego oglądając film 
edukacyjny (link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 

Bądźcie ostrożni to poważna sprawa! Prąd w gniazdkach oraz płynący  w 
kablach jest bardzo potrzebny, ale jest też bardzo niebezpieczny! Bądźcie ostrożni 
podczas korzystania ze sprzętów podłączonych do prądu! Nie dotykajcie gniazdek! 

7. DO CZEGO POTRZEBUJEMY PRĄDU? (POTRZEBNA KARTA PRACY 
DLA DZIECI NR 9) 
- Do czego potrzebujemy prądu? 
- Prąd  w gniazdku sprawia, że możemy zaświecić lampę, włączyć telewizor, dzięki 
niemu w lodówce może być chłodno, a żelazko staje się gorące. Możemy także 
pracować na komputerze, słuchać radia, suszyć włosy i prać ubrania. 
Wypełnijcie kartę pracy nr 9, na której narysowany jest dom z różnymi 
pomieszczeniami, a w nich różne sprzęty. Zadaniem Waszym jest zaznaczenie tych, 
które potrzebują pracy prądu. 

Jest duża ilość urządzeń, które korzystają z prądu. Trzeba pamiętać o 
konieczności oszczędzania energii.
   
Propozycje utrwalające wiadomości
Obejrzyjcie film edukacyjny i utrwalcie wiadomości zdobyte w tym tygodniu 
dotyczące ekologii „W kontakcie z naturą” (link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

Jeśli będziecie przestrzegać wszystkich zasad poznanych w tym tygodniu 
zostaniecie „Kubusiowym Przyjacielem Natury”

                                                                                               Życzymy udanej zabawy!
                                                                                   Milena Kurpiewska, Ewa Bienias

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ


JOGURT

DBAM O SIEBIE I JEM OWOCE I WARZYWA
www.przyjacielenatury.pl
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Scenariusz nr 3
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 4

DO POCIĘCIA NA KARTONIKI PRZEZ NAUCZYCIELA



Scenariusz nr 3
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 5 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

ZADANIE:  Poszczególne grupy produktów wpływają na nasz organizm.  Dopasuj 
produkty do grup, przyklej i pokoloruj. Zwróć uwagę na to, że niektórych jest więcej, 
a niektórych mniej.     

DBAM O SIEBIE I JEM WARZYWA I OWOCE

JOGURT

PRODUKTY 
ZBOŻOWE

OWOCE 
I WARZYWA

MIĘSO
 I RYBY
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MLECZNE
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www.przyjacielenatury.pl



Scenariusz nr 3
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 6 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

NIADANIE

PODWIECZOREK

KOLACJA

DRUGIE
NIADANIE

OBIAD

DBAM O SIEBIE I JEM WARZYWA I OWOCE
ZADANIE: Oto przykładowy program żywieniowy na cały dzień. Ale co to? 
Czy na pewno tutaj wszystko się zgadza? Niestety nie, propozycja zawiera błędy.
Czy jesteście w stanie wskazać  jakie i naprawić program? Narysujcie brakujące produkty 
na talerzach, podpowiedzią są przykłady narysowane na dole strony.



PAPIER METAL
PLASTIK

SZKŁO
KOLOROWE 

SZKŁO
BEZBARWNE

ODPADY 
BIODEGRADO-

WALNE

ODPADY 
MIESZANE

WYWIAD Z WODĄ

Scenariusz nr 5
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 5 POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 6 

- Dzień dobry! Kim jesteś?

- Jestem kropelką wody.

- Z tego co wiem jesteś bardzo potrzebna.

- O tak! Powiem nieskromnie, że wręcz 
niezbędna.

- Do czego? 

- Do życia! Beze mnie nie byłoby ludzi,  
zwierząt ani roślin.

- To prawda. A skąd do nas przychodzisz?

- Z rzeki.

- Z rzeki? To pewnie jesteś brudna.

- No wiesz?! Jestem czysta. Zanim  
trafię do Was jestem myta.

- Jak to? Woda myta?

- Tak, ale nie w wodzie. Najpierw ogromna 
pompa pompuje mnie z rzeki do oczyszczalni. 
Tam jestem przepuszczana przez 
różnego rodzaju filtry, bo na nich zostają 
zanieczyszczenia. I czysta trafiam do Was.

- A jak to się dzieje, że jesteś w kranie?

- Płynę do Was rurami, które połączone są 
z kranem w każdym domu, przedszkolu czy 
szkole. Proste?

- Hmm, przekonamy się zaraz. Tymczasem, 
dziękuję, że zechciałaś do nas wpaść  
i opowiedzieć troszkę o sobie.

- Ja też dziękuję! Pamiętajcie każda kropla jest 
ważna - zakręcajcie krany!!!

Scenariusz nr 4
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Scenariusz nr 4
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 7  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

DBAM O ZASOBY NATURALNE: POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ 
ZADANIE: Aby dbać o czyste powietrze należy ograniczyć  m.in. jazdę samochodem, 
segregować śmieci i sadzić dużo drzew. Skreśl te ilustracje, które szkodzą.
Następnie otocz pętlą te, które pomagają  dbać o czyste powietrze.



Scenariusz nr 4
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 8  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

DBAM O ZASOBY NATURALNE: POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ 
ZADANIE: Pomóż kropli wody trafić do kranu. Jeśli dobrze trafisz dorysuj 
krople przy kranie.



ZNAJDŹ: 2 lampki biurkowe, 7 lamp sufitowych, 2 lampy stojące, 2 komputery, 1 klimatyzator, 1 telewizor, 1 wieża grająca, 1 radio, 1 pralka, 1 żelazko,  
1 samochód, 1 wiertarka, 1 kuchenka, 1 piekarnik, 1 mikrofalówka, 1 okap.

Scenariusz nr 4
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 9  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

DBAM O ZASOBY NATURALNE: POWIETRZE, WODĘ I ENERGIĘ 
ZADANIE: Znajdź i zaznacz wszystkie urządzenia korzystające z prądu. 


