
 

 

UCZYMY ZDALNIE 

Kubusiowi przyjaciele natury do działa! 

PIĄTEK 17.04.2020r. 

 

WSZYSCY  

Dbam o zasoby naturalne – powietrze, wodę i energię!  

Potrzebne będą karty pracy zamieszczone w załącznikach.  

 

• Dziecko wie 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. 

 

1. Wprowadzenie dziecka do tematu – rodzic informuje dziecko, że dzisiaj dowiedzą się 

czegoś o powietrzu, wodzie i energii elektrycznej, czyli o zasobach naturalnych, z 

których ludzie korzystają na co dzień i bez których trudno byłoby nam funkcjonować.  

2. Oddychanie – rodzic pyta dziecko z czym kojarzy mu się powietrze i do czego jest 

potrzebne. Jeżeli w odpowiedzi pojawi się hasło „oddychanie” można przejść do 

ćwiczeń oddechowych. Jeżeli się nie pojawi, rodzic tłumaczy dziecku, że człowiek 

potrzebuje powietrza, aby móc oddychać.  

3. Ćwiczenie oddechowe – rodzic mówi co należy robić i wykonuje wszystko razem z 

dzieckiem. Wciągnij powietrze przez nos. Czujesz? Klatka piersiowa się podnosi, to 

znak, że do naszych płuc trafiło powietrze. A teraz powoli, wypuszczamy powietrze 

ustami. Świetnie!  

Teraz można wykonać kilka prostych ćwiczeń oddechowych:  

− 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 

Następnie rodzic pyta dziecko czy powietrze widać i czy powietrze ma zapach? 

Zwraca uwagę dziecku na to, że powietrze jest bezwonne i bezbarwne. Nadmienia 

jednak, że są sytuacje, kiedy powietrze ma zapach i kolor. Pyta jakie to sytuacje. Tak, 

wtedy, gdy powietrze jest zanieczyszczone. A co zanieczyszcza powietrze? Rodzic 

czeka na odpowiedzi dziecka. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć, rodzic 

podpowiada. Tak, do dymy z kominów domów, fabryk oraz spaliny samochodów. 

Rodzic podsumowuje, mówiąc, że oddychamy powietrzem z zewnątrz, dlatego bardzo 

ważne jest to, by było ono czyste. Wszelkie zanieczyszczenia dostają się do naszych 

płuc, co może być szkodliwe dla naszego zdrowia. A czasem niestety tak się dzieje. 



 

 

4. Wykonanie karty pracy (karta pracy nr 7) – Rodzic zadaje najważniejsze pytanie: Co 

możemy robić, żeby dbać o czyste powietrze? Dziecko stara się odpowiedzieć, a 

rodzic komentuje odpowiedzi dziecka. Na koniec podsumowuje, mówiąc, że 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. Po dyskusji rodzic przedstawia kartę pracy nr 7. 

Zadaniem dziecka jest skreślenie ilustracji, które przedstawiają szkodliwy wpływ na 

powietrze oraz otoczenie pętlą tych, które pomagają dbać o czyste powietrze. 

5. Aktywne słuchanie „Do czego potrzebna jest woda?” (pomoc dydaktyczna nr 5) - 

Rodzic mówi, że chciałby przedstawić dziecku pewnego gościa i pokazuje załącznik 

2, na którym narysowana jest kropla wody. Następnie czyta wywiad. Po wysłuchaniu, 

rodzic pyta 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! Rodzic pyta dziecko do czego używają wody codzienne 

oraz w czym znajduje się woda (np. owocach, sokach), aktywizuje i podsumowuje 

jego odpowiedzi. 

6. „Do czego potrzebujemy prądu?” – Rodzic zadaje pytanie, dziecko odpowiada. Tak,  

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. 

 

TRUDNE 

1. Wiem skąd bierze się woda – rodzic zadaje dziecku pytanie, czy wie, skąd bierze się 

woda. Tak, 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. Rodzic prosi dziecko, aby pomogło 

kropelce trafić do kranu. Dziecko wykonuje zadanie z karty pracy nr 8. Następnie 

rodzic prosi, aby dziecko dorysowało kropelkę przy kranie oraz podkreśla konieczność 

zakręcania kranów. Rodzic pyta dziecko, czy ma pomysły na oszczędzanie wody. 

Dzieci odpowiada, a w podsumowaniu rodzic mówi, że każda kropla wody jest cenna i 

trzeba wodę oszczędzać, ponieważ jej oczyszczanie wymaga zużycia ogromnej ilości 

energii. 

2. Wykonanie karty pracy nr 9 – rodzic zwraca uwagę na dużą ilość urządzeń, które 

korzystają z prądu oraz konieczność oszczędzania energii. 

 

A teraz jeśli posiadamy kartę sprawności zaliczamy dzisiejszy punkt, gratulacje! 

  



 

 

 



 

 

 
 
 

 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.  



 

 

  

 
 



 

 

 


