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Scenariusz nr 1

W LESIE. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze

Szanowni Państwo!

Natura jest wszędzie wokół nas. Otacza nas i zachwyca. Koi zmysły krajobrazami, kolorami, dźwiękami 
i zapachami, a przebywanie na jej łonie pozwala nabrać sił, odetchnąć i oczyścić umysł. Jesteśmy jej 
częścią i jednocześnie mamy na nią największy wpływ. 

Niestety rozwój cywilizacji i wynikające z tego zanieczyszczenia środowiska negatywnie wpływają na 
kondycję natury. Dlatego już dziś musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby ten negatywny wpływ 
ograniczyć. Do naszych codziennych nawyków coraz częściej wchodzą działania związane z ruchem 
zero waste, upcyclingiem i recyclingiem. Staramy się mniej wyrzucać a więcej używać ponownie, 
naprawiać czy oddawać niepotrzebne rzeczy do specjalnych punktów. Segregacja odpadów, 
odpowiedzialne podejście do zakupów, oszczędzanie wody, energii, czy dbałość o czystość powietrza - 
to podstawowe działania, które powinny towarzyszyć nam każdego dnia.  

Takiego podejścia i codziennych nawyków powinniśmy uczyć dzieci od najmłodszych lat, przekazując 
im potrzebną wiedzę oraz będąc dla nich dobrym przykładem. Wierzymy, że takie działania uwrażliwią 
młode pokolenie na kondycję natury i stan otaczającego nas świata. Sprawią, że młodzi ludzie poczują, 
że mają pozytywny wpływ na przyszłość naszej planety.

Tę wrażliwość, troskę i poczucie sprawstwa chcemy budować w dzieciach we współpracy z Państwem. 
Dlatego już od 14 lat przygotowujemy materiały edukacyjne kolejnych edycji programu „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury” - dziś największego w Polsce programu edukacyjnego - do nauki podstawowych 
zasad ochrony środowiska, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe 
odżywianie oraz aktywne spędzanie czasu i życia w zgodzie z naturą. 

Do tegorocznej edycji wprowadziliśmy pojęcie ekoempatii, czyli uwrażliwiania dzieci na obcowanie 
z naturą i jej kondycję. By podkreślić jak ważne jest dostrzeganie, rozpoznawanie i współodczuwanie stanu 
w jakim znajduje się natura. Jest to punktem wyjścia do wprowadzania pozytywnych zmian i budowania 
dobrych nawyków, które służą planecie. Każdy scenariusz przeprowadza dzieci przez inną krainę, po której 
przewodnikami są Kubuś i zwierzęta chronione, z którymi dzieci wspólnie szukają rozwiązań ekologicznych 
problemów, jakie spotykamy na co dzień w naszym sąsiedztwie.

Opracowane materiały zawierają 7 scenariuszy wraz z pomocami dydaktycznymi i kartami pracy 
dla dzieci oraz informacjami dla Nauczyciela. Dostosowaliśmy je także do potrzeb nauki zdalnej 
i aby jeszcze bardziej ją wzbogacić, przygotowaliśmy audiobooki, piosenki, filmy animowane, bajki i gry, 
które w atrakcyjny sposób urozmaicają zajęcia.

Po każdych zajęciach dzieci otrzymują odznakę symbolizującą sprawność odnoszącą się do rozwiązanego 
problemu danej krainy oraz wyzwanie do zrealizowania w domu wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem.  
 
Wszystkie materiały zostały opracowane przez zespół ekspertów i są częścią edukacyjnego programu 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanego przez markę Kubuś. Więcej informacji na temat programu 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl. Życzymy miłej i przyjemnej nauki oraz 
dziękujemy za dołączenie do programu “Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
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Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury!
Zasady Programu dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych (kl. 1 -3):
      
     
W programie mogą wziąć udział przedszkola i szkoły podstawowe (klasy 1 -3) z całej Polski.
Program trwa od września 2021 roku do czerwca 2022 roku.
     
Placówka zgłoszona do programu otrzymuje od Organizatorów bezpłatne materiały edukacyjne 
programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz certyfikat do pobrania po wypełnieniu internetowej 
ankiety podsumowującej, która aktywna będzie na stronie internetowej programu od stycznia 2022 r.

Zestaw materiałów obejmuje: 

 7 scenariuszy wraz z pomocami dydaktycznymi i kartami pracy,

 audiobooki, 

 bajki i filmy animowane,

 piosenki,

 gry,

 certyfikat dla placówki i dyplom dla dzieci. 

Materiały są dostępne do pobrania i wydruku ze strony internetowej www.przyjacielenatury.pl. 
Wszystkie materiały edukacyjne zostały przygotowane przez zespół ekspertów. 

Nauczyciele realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej, ekologicznej 
oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu na podstawie scenariuszy zajęć i otrzymanych materiałów 
edukacyjnych.
      
Realizacja 3 zamieszczonych w materiałach scenariuszy jest obowiązkowa. 
Program należy zrealizować do końca czerwca 2022 roku.
     
Po przeprowadzeniu zajęć placówka nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, który będzie można pobrać po wypełnieniu internetowej ankiety na temat programu. 
Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej programu od stycznia 2022 r.
      
Wszystkie informacje o programie oraz szczegółowy regulamin znajdują się na stronie:
www.przyjacielenatury.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 33 870 84 64. 
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PRZED LEKCJĄ

Poproś uczniów o wysłuchanie w domu w dzień poprzedzający zajęcia bajki „Kapci kilka pewnego wilka” 
dostępnej pod adresem: https://kubus.pl/storytel/kapci-kilka-pewnego-wilka.
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KRYTERIA SUKCESU (NaCoBeZU)
1. Opiszesz własnymi słowami co to jest system.
2. Wyjaśnisz czy elementy w systemie od siebie zależą.
3. Podasz przykład ekosystemu.
4. Wyjaśnisz na przykładzie wybranej rośliny lub zwierzęcia dlaczego jego zniknięcie wpłynie na ekosystem.
5. Wymienisz zasady zachowania w lesie, które pomogą ekosystemowi lasu zachować równowagę i wiesz 
jak dbać o rośliny i zwierzęta.

CEL GŁÓWNY
Rozumiesz dlaczego każda roślina i każde zwierzę jest ważne dla ekosystemu, 
w którym występuje oraz jak i dlaczego o nie dbać.

DO  REALIZACJI  LEKCJI  POTRZEBUJESZ 
I. obligatoryjnie

 czyste kartki A4 - po jednej dla każdego ucznia
 pomoc dydaktyczna nr 1: list od Kubusia (wydrukowany lub w formie cyfrowej)
 pomoc dydaktyczna nr 2: kartki z organizmami lasu (rolami do zabawy z pkt. 5b)
 - wydrukowane na zwykłych kartkach lub na etykietach samoprzylepnych 
 (uwaga - jeśli wydruki są niemożliwe, można te organizmy samodzielnie narysować,
 poprosić o ich narysowanie uczniów lub wypisać ich nazwy z opisem bez rysowania)
 pomoc dydaktyczna nr 3: wydrukowane kartki z zasadami (uwaga - jeśli wydruki są 
 niemożliwe, można je napisać odręcznie)
 karta pracy dla dzieci nr 1 - mapa lasu
 wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 1
 bajka „W lesie” (film jest dostepny nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/w-lesie)
 bajka „Rośliny” (film jest dostępny nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/rosliny)
 film „Jak odczytać wskazówki natury?” przygotowany przez dr. Tomasza Rożka i dostępny na kanale 
 Nauka. To Lubię Junior: https://youtu.be/2GSU2ei0THI

II. opcjonalnie  

 pomoc dydaktyczna nr 4: wydruk pyska lub całej postaci wilka/zdjęcie wilka w postaci
 cyfrowej (jeśli używasz tablicy multimedialnej)
 karteczki samoprzylepne (2 x więcej niż jest uczniów w klasie)
 taśma klejąca (jeśli drukujesz organizmy leśne do zabawy w pkt. 5b na zwykłym papierze)
 UWAGA: uczniowie powinni przynieść na lekcję kredki
 gra dostępna nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-zabawy/wyhoduj-swoja-roslinke/ 

III. dodatkowo (nieobowiązkowo)

 piosenka „Przyrodzie pomagamy!” https://kubus.pl/bajka/przyrodzie-pomagamy/
 film  „Dbaj o rośliny i zwierzęta. Dla Ziemi trzeba żyć lepiej” dołączony do materiałów edukacyjnych
 audiobook pt. „Małe jest piękne” dołączony do materiałów edukacyjnych
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1. Wstęp

Nauczyciel zwraca się do uczniów:

 Dziś zaczniemy od tego, że każdy z Was narysuje/namaluje portret. Ale nie portret kolegi, ani autoportret, 
 tylko postać naszego wyjątkowego sąsiada, mieszkańca lasu - wilka. Możecie narysować sam pysk lub 
   całą postać. Możecie zająć większość kartki. Te rysunki przydadzą się nam jeszcze pod koniec zajęć.

Dzieci rysują portret wilka na kartce A4. Jeśli Nauczyciel uzna to za pomocne, może wywiesić na tablicy   
lub wyświetlić na tablicy multimedialnej zdjęcie wilka. Po zakończonej pracy (na ten moment pozbawionej analizy 
rysunków) dzieci odkładają kartki na bok lub do zeszytów, a Nauczyciel przechodzi do kolejnej części zajęć.

2. List Wilka do Kubusia

Nauczyciel zwraca się do uczniów:

 Drogie dzieci! Dostaliśmy dziś pocztą do szkoły niesamowity list! Aż trudno w to uwierzyć. 
 Przysłał go do nas KUBUŚ!

Nauczyciel pokazuje uczniom podobiznę Kubusia (pomoc dydaktyczna nr 4). 

 Czy kojarzycie Kubusia?
 Kubuś jest znany między innymi z tego, że jest wielkim przyjacielem natury i lubi uczyć dzieci 
 o przyrodzie oraz życiu w zgodzie z naturą. Czy ciekawi jesteście co do nas napisał?

Dzieci odpowiadają.

 Dobrze, w takim razie posłuchajcie proszę, przeczytam go Wam.

Nauczyciel odczytuje treść listu:

 Skorzystaj z pomocy dydaktycznej nr 1.

FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

3. Analiza problemu wilka

Nauczyciel stara się zanalizować z dziećmi na czym polega problem wilka. W tym celu rysuje schematycznie 
głowę wilka na tablicy (lub wywiesza na tablicy jego wydrukowane zdjęcie lub wyświetla jego zdjęcie na tablicy 
multimedialnej). Od narysowanej/wyświetlonej głowy rysuje puste “chmurki” na myśli wilka.

FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla i czyta list w prezentacji on-line.
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LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla na ekranie zdjęcie głowy wilka. Korzystając z funkcji tablicy, rysuje wokół niej 
strzałki/chmurki by później zapisać myśli wilka. W zależności od potrzeb i możliwości grupy, Nauczyciel 
zapisuje/rysuje w chmurkach pomysły dzieci lub udostępnia im możliwość “pisania” by same zapisały 
myśli wilka.

Następnie przeprowadza z dziećmi krótką burzę mózgów. Może w tym celu wykorzystać pytania:

 O czym Waszym zdaniem był ten list wilka?
 Co niepokoi wilka? O czym myśli?
 Co złego dzieje się w lesie? Co zauważył wilk?
 Jakie uczucia wywołują w wilku zmiany w lesie?

Następnie prosi, żeby dzieci wybrały 1-3 najważniejsze zmartwienia wilka oraz narysowały lub zapisały je na 
karteczkach samoprzylepnych. Po zakończonej pracy nauczyciel zbiera karteczki od dzieci i przykleja 
w “chmurkach” obok głowy wilka. W przypadku braku karteczek dzieci mogą po prostu podawać hasła na głos, 
a Nauczyciel zapisuje je w chmurkach.

Pożądane wnioski:

 las się zmienia - znika - coraz mniej drzew i roślin, i jest zaśmiecony
 zachodzą złe zmiany - znikają pewne gatunki roślin i zwierząt
 jest coraz mniej pożywienia
 zwierzęta umierają
 rośliny giną
 brak równowagi
 nikt nie wie co się dzieje
 strach, zwątpienie

Po ustaleniu co trapi wilka, Nauczyciel pyta dzieci:    

 Wilk ma faktycznie wiele zmartwień i to poważnych. Czy chcemy mu pomóc?   

Dzieci odpowiadają.      

 No dobrze, ale czy jesteśmy w stanie mu pomóc? Czy wiemy jak?
 Wydaje mi się, że na razie wiemy tylko co wilka martwi, ale nie wiemy jak do tego doszło, że las tak   
 się zmienia, czyli co jest przyczyną problemu.
 Ale mam na to chyba sposób. Lekarz żeby pomóc pacjentowi musi zrobić dokładny wywiad, czyli  
 musi zgromadzić jak najwięcej informacji o pacjencie, musi poznać więcej szczegółów. My również 
 powinniśmy postąpić podobnie. Musimy się dowiedzieć więcej o lesie i o tym jak działa. Może wtedy 
 lepiej zrozumiemy co leży u podstaw problemu wilka.
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LEKCJA ON-LINE
Uczniowie wyciągają kilkanaście kredek i układają (samodzielnie) z nich kilkupoziomową wieżę. 
Nauczyciel tłumaczy, że wieża to system. System ten składa się wielu elementów, które wzajemnie od 
siebie zależą. “Zobaczmy co się stanie, gdy wyjmiecie jeden z elementów”. Uczniowie wyjmują wybraną 
kredkę, później kolejną z innego rzędu. Nauczyciel sugeruje by wyjąć jedną z górnego i najniższego 
rzędu. Pyta o obserwacje.

4. Zrozumienie powiązań w systemie - ćwiczenie z kredkami    

Nauczyciel pyta uczniów:

 Czy wiecie co to jest SYSTEM? Czy słyszeliście kiedyś to słowo? Z czym się Wam kojarzy? 

Dzieci odpowiadają. 

 Czy system kojarzy Ci się z jednym elementem, czy z wieloma? 

Dzieci odpowiadają.

 W dodatku te elementy w systemie są ze sobą powiązane, to znaczy, że jeden zależy od drugiego.
 Żeby lepiej to zrozumieć proszę abyście wykonali zadanie w parach.

Nauczyciel prosi, żeby uczniowie naszykowali kilkanaście kredek i/lub ołówków z własnych piórników i żeby ułożyli 
z nich kilkupoziomowa wieżę, kładąc odpowiednio jeden element na drugim (technika dowolna).

Kiedy dzieci skończą pracę Nauczyciel tłumaczy:

 Właśnie zbudowaliście wieżę, która jest systemem: składa się z wielu elementów, które wzajemnie 
 od siebie zależą. Co się teraz stanie, jeśli wyciągniecie jeden z elementów?

I prosi, aby jeden z uczniów z pary wyciągnął z wieży dowolne element z górnej warstwy. 
Uczniowie opisują swoje obserwacje.     

Następnie nauczyciel prosi, aby drugi uczeń wyciągnął element z samego spodu wieży. 
Uczniowie opisują swoje obserwacje.

Nauczyciel podsumowuje pytaniami:

 Co pokazało to doświadczenie? Czy każdy element w systemie jest ważny? Czy są takie,  
 od których zależy cały system? Które to były elementy w waszych wieżach?

Dzieci odpowiadają.

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 System (ze starogreckiego – rzecz złożona) jest to zespół wzajemnie powiązanych elementów,  
 realizujących jako całość założone cele. Systemy mogą być sztuczne (np. komputery) i naturalne
 (ekosystemy).

FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY
POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU
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Nauczyciel kontynuuje:

 Tak samo jak Wasze systemy, działa każdy EKOSYSTEM. Ekosystem to też jest system, tylko w naturze, 
 czyli w przyrodzie. Czy znacie jakieś przykłady ekosystemów? Takim przykładem może być LAS.

 

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Inne przykłady ekosystemu to (w dużej skali): jezioro, morze, ocean, rzeka, łąka, bagno, mokradło, 
 (i w mniejszej skali): kałuża, jedno drzewo, ciało człowieka, ciało wilka itp.
      

5. Zrozumienie powiązań w prawdziwym ekosystemie lasu - eksperyment myślowy

Nauczyciel kontynuuje:

 Zapraszam Was teraz do zabawy, w której lepiej zrozumiemy powiązania w ekosystemie lasu.

a) Historia jednego dnia w lesie.

Nauczyciel prosi o uwagę uczniów, ponieważ za chwilę przeczyta im historię, którą potem razem omówią.

Historia:

 Jest zwykły dzień w lesie. Rośliny i zwierzęta żyją naturalnym rytmem. Pszczółka właśnie podrywa się 
 z zapylonego kwiatka, a biedronka schowała się pod liściem wypatrując soczystych mszyc. Dziś las 
 odwiedziła grupa dzieci. Dzieci nie miały złych intencji, swobodnie rozmawiały, ale hałas, który generowali  
 spłoszył niektóre zwierzęta. Dorosłe ptaki poderwały się z gniazd, w których były pisklęta, a dorosłe 
 sarny uciekły w popłochu, zostawiając w trawie małe sarenki. Jedną z dziewczynek tak oczarował 
 przelatujący niedaleko motyl, że złapała go i niosła w rączkach do końca wycieczki. Spacerujący obok 
 kolega również chciał mieć zwierzątko z lasu, więc zabrał z liścia niczego nie podejrzewającą biedronkę. 
 Zabawa tak spodobała się pozostałym dzieciom, że zaczęły ich naśladować. Po kilku minutach każdy miał 
 już w ręku jakiegoś owada, którego chciał wynieść z lasu. Ponieważ grupa dzieci była spora i wszyscy szli 
 roześmiani, nie patrząc pod nogi, zdeptali przez przypadek sporo małych roślin, w tym kwitnących. 
 Do tego niektóre dzieci bez namysłu obrywały liście z mijanych drzewek. Niektóre z tych drzewek były  
 bardzo młode.

Po przeczytaniu opowieści Nauczyciel otwiera dyskusję z uczniami, korzystając z pytań: 

 Jak waszym zdaniem czuły się opisane w opowieści zwierzęta? Jak czuły niesione się 
 w zamkniętych dłoniach motyle i biedronki zabrane z lasu? Czy przeżyły? Dlaczego?

 Jak czuły się dorosłe ptaki i sarny, a jak czuły się ich pozostawione dzieci? Dlaczego?

 Czy zdeptane rośliny mogą dalej normalnie żyć, funkcjonować? Czy mogą pełnić swoje 
 role w ekosystemie?

 Czy rośliny mogą dobrze działać jeśli brakuje im jakichś części?

 A czy to wszystko, co stało się w opowieści miało znaczenie dla całego systemu, jakim 
 jest nasz las? Sprawdźmy to w naszym eksperymencie.   
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Nauczyciel tłumaczy dzieciom:

 To wspaniale, że tak łatwo wyobraziliście sobie, jak mogą czuć się te wszystkie organizmy, co się z nimi  
 wtedy dzieje. Takie wyobrażenie sobie, co mogą czuć inni, to bardzo ważna umiejętność, potrzebna nam 
 w życiu,  ale też przyrodzie. Nazywa się to EMPATIA. A jeśli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co mogą czuć 
 zwierzęta, ich stres, strach i to jak od siebie zależą i w ogóle to jak cierpi środowisko pod wpływem działań 
 człowieka, to możemy powiedzieć, że odczuwamy EKOEMPATIĘ.

b) Zabawa ruchowa w kręgu “Jesteśmy lasem”     

Nauczyciel tłumaczy:

 Teraz spróbujemy zbudować z nas samych las, który jest systemem naturalnym i każdy z Was będzie  
 pełnił w nim pewna rolę. Sami sprawdzicie, czy okaże się ona ważna czy nie.

 Skorzystaj z pomocy dydaktycznej nr 2

Dzieci losują kartki (najlepiej etykiety samoprzylepne) z rolami, czyli nazwami organizmów leśnych. Na każdej kartce 
znajduje się: nazwa i/lub obrazek organizmu oraz informacja, czym dane zwierzę się żywi (lub od czego zależy).

Są to:
 kwiat miodunka ćma (zależy od motyla)
 biedronka siedmiokropka (żywi się mszycami z roślin)
 motyl rusałka pawik (żywi się pyłkiem z kwiatów)
 skowronek (żywi się motylami)
 lis (żywi się ptaszkami)

Łączna liczba kartek powinna odpowiadać liczbie dzieci w klasie. Dokładne ilości poszczególnych rodzajów 
organizmów ustala ostatecznie nauczyciel, ale stara się zachować proporcje: 
8 (kwiat) : 4 (biedronka) : 5 (motyl) : 3 (ptak) : 2 (lis)

Każde dziecko przylepia wylosowaną kartkę z przodu do ubrania (jeśli nie jest to etykieta samoprzylepna, to kartki 
można przymocować taśmą klejącą). Następnie dzieci stają w kręgu i łapią się za ręce. Wyobrażają sobie, że są 
prawdziwymi mieszkańcami lasu z usłyszanej przed chwilą opowieści. Pod kierunkiem nauczyciela zaczynają 
ponownie kolejno analizować jej skutki. Każde dziecko, którego organizm nie przetrwał opisywanych zdarzeń (co 
dzieci ustalają z nauczycielem na podstawie poniższych pytań) puszcza ręce i wychodzi z kręgu (może np. usiąść 
poniżej kręgu), a w miejscu, w którym stało, zostaje “wyrwa”.

Nauczyciel zadaje pytania:

 Czy są wśród nas małe rośliny z kwiatami? Co się z Wami stało, w czasie opisywanej wycieczki dzieci? 
 Czy przetrwałyście? Wszystkie czy część z Was? A czy jest ktoś kto zależał od roślin z kwiatami? (motyle) 
 W takim razie skoro część kwiatów zniknęła, część z motyli też nie przetrwa.

 A pozostałe motyle - co się z Wami stało, w czasie opisywanej wycieczki dzieci? Czy przetrwałyście? 
 Wszystkie czy część z Was? A czy jest w lesie ktoś, kto zależał od motyli i nie przetrwa bez nich? (część  
 pozostałych roślin - one nie przetrwają bez zapylaczy) Widzicie - zależności są skomplikowane i się krzyżują. 
 Nawet jak jeden czynnik nie zadziała bezpośrednio np. na motyle, to może zniszczyć je wynik jakiegoś 
 innego powiązania z innym elementem.

 A czy są wśród nas biedronki? Co się z Wami stało, w czasie opisywanej wycieczki dzieci? 
 Czy przetrwałyście? Wszystkie czy część z Was? A czy jest ktoś kto zależał od biedronek? (małe ptaki 
 drapieżne). W takim razie skoro część biedronek zniknęła, część z małych ptaków też nie przetrwa. 
 A czy ktoś zależał od małych ptaków? (lisy). W takim razie skoro część małych ptaków zniknęła, część z lisów  
 też nie przetrwa.
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c) Wnioski z eksperymentu     

Nauczyciel pyta:     

 Co zostało z naszego lasu? Ile organizmów przetrwało? Czy to w ogóle przypomina las? A przypomnijcie  
 dlaczego się to stało, od czego się zaczęło? Czy te dzieci z wycieczki chciały zrobić coś złego? Czy wiedziały  
 jak każdy organizm jest ważny w lesie?

Po zebraniu odpowiedzi dzieci nauczyciel podsumowuje:     

 Pamiętajcie - nawet mały element ekosystemu jest ważny i może zaburzyć działanie całości/reszty  
 elementów. Czyli brak nawet małego elementu w ekosystemie może zaburzyć jego równowagę i porządek.

 Pamiętacie waszą układankę z kredek? I co się stało jak wyciągnęliście kredkę ze spodu wieży? 
 Jak ważny był to element?     

 A jak ważnym elementem okazała się biedronka? Ile od niej zależało? Była kredka z góry czy z dołu? A motyl? 
 A kwiatek?

Dzieci odpowiadają.

 
 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Ekosystem to dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów
 (biocenoza) oraz środowisko przezeń zajmowane (czyli biotop). Organizmy w ekosystemie
 są połączone relacjami troficznymi (czyli ktoś zjada kogoś). Inaczej mówiąc organizmy te tworzą 
 sieć troficzną (pokarmową), w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii. Wszystkie organizmy 
 wchodzące w skład tej skomplikowanej sieci są od siebie w jakiś sposób zależne. I ubytek lub nadmiar   
 każdego ma wpływ na zakłócenie równowagi w ekosystemie. Niektóre elementy ekosystemu można `  
 zastąpić innymi (np. po wyginięciu jednego gatunku owada, intensywniej rozwija się inny, który zajmuje 
 jego niszę ekologiczną). Ale podmiany takie nie zawsze są możliwe i/lub nie zawsze są do końca 
 korzystne (np. nowy gatunek owada może okazać się toksyczny dla drapieżników, które żerowały 
 na poprzednim gatunku; dzięki temu będzie on zżerał te same rośliny co poprzedni gatunek, ale 
 jego nikt nie będzie w stanie zjeść, co doprowadzi do zakłócenia równowagi w ekosystemie). 
 Klasycznym przykładem trudnego do zastąpienia braku w ekosystemie, które powoduje 
 katastrofalne skutki dla całego systemu jest brak drapieżników. Ich eliminacja (np. poprzez 
 polowania człowieka) powoduje, że niekontrolowanie wzrasta liczba roślinożerców, którzy 
 w znacznym stopniu wyjadają roślinność).

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel tworzy listę z nazwami organizmów (jak wyżej) oraz przyporządkowanymi im numerami. 
Uczniowie wybierają numery co jest równoznaczne z losowaniem roli organizmów występujących 
w lesie. Nauczyciel wprowadza dzieci w grę. Mówi, że by lepiej poznać rolę różnych organizmów 
żyjących w lesie oraz wpływ ludzi przyjrzymy się ich sytuacji od środka. Wspólnie z Nauczycielem 
analizują kolejno skutki słyszanej wcześniej opowieści. W razie potrzeby Nauczyciel ponownie czyta 
treść opowieści, a dzieci reprezentujące omawianą rolę oznaczają się przez „wirtualne podniesienie 
rąk.” (co pomoże lepiej zobaczyć skalę zjawiska). 
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6. Dlaczego w lesie wilka działo się coraz gorzej? - burza mózgów

Nauczyciel pyta dzieci:

 Po tym, czego dowiedzieliśmy się o działaniu lasu i jak wpływają na niego nawet drobne zmiany, 
 spróbujmy wymyślić, co mogło stać się w lesie wilka? Dlaczego tam zaczęły się negatywne zmiany? 
 Dlaczego zwierzęta chodzą głodne albo znikają?

Dzieci odpowiadają.

Pożądane odpowiedzi:

 bo ludzie niszczyli niepotrzebnie rośliny
 bo zabierali zwierzęta z lasu
 bo hałasowali
 bo zabierali innym zwierzętom pokarm
 bo zaśmiecali las
 bo wycinali drzewa            

7. Co zrobić, żeby pomóc wilkowi i jego lasowi? - plakat z wilkiem

Nauczyciel pyta dzieci:

 Jakie rady możemy dać kolegom i znajomym, kiedy będą wybierali się do lasu? Co my możemy zrobić, 
 żeby pomóc wilkowi i całej leśnej społeczności?

Dzieci odpowiadają.     

Nauczyciel ma przygotowane kartki z wypisanymi zasadami. Kiedy dzieciom uda się odgadnąć daną zasadę, 
Nauczyciel poszukuje jej wśród kart i podnosi, by zaprezentować uczniom i przyczepia ją do tablicy. Po każdej 
odgadniętej zasadzie Nauczyciel pyta DLACZEGO ta zasada jest ważna.

Najważniejsze zasady do odgadnięcia i uzasadnienia to:

 Zachowujemy się cicho, bo kiedy jesteśmy głośno zwierzęta się przestraszą.
 Chodzimy tylko wytyczonymi ścieżkami, żeby nie płoszyć zwierząt.
 Zostawiamy napotkane zwierzęta w lesie, bo nawet te najmniejsze są bardzo ważną częścią ekosystemu.  
 Szanujemy zwierzęta, bo są czującymi istotami i gospodarzami lasu, w którym my jesteśmy tylko gośćmi.
 Szanujemy rośliny, bo są domem dla wielu organizmów, produkują dla nas tlen i oczyszczają powietrze.
 Zostawiamy rośliny w lesie, bo podobnie jak zwierzęta są bardzo ważną częścią ekosystemu.
 Zostawiamy rośliny w całości, bo bez różnych fragmentów będzie im ciężko funkcjonować 
 (np. zdobywać pokarm).
 Wszystkie nasze śmieci zabieramy ze sobą, bo mogą zrobić krzywdę organizmom leśnym.
 Na rozpalanie ognisk, wybieramy tylko odpowiednio oznaczone miejsca, najlepiej poza lasem, bo jeśli  
 zrobimy to w lesie, łatwo możemy rozniecić pożar.

FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU
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Kiedy pomysły dzieci się wyczerpią, Nauczyciel proponuje, żeby razem wysłuchać, co na temat dobrego
zachowania w lesie może poradzić jeszcze Kubuś i włącza kubusiową bajkę „W lesie” (film jest dostepny
nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/w-lesie).

Po wspólnym wysłuchaniu bajki, Nauczyciel pyta dzieci, czy Kubuś podał jeszcze jakąś zasadę, której one same nie 
wymieniły i jeśli dzieci taką znajdą, to Nauczyciel wpisuje ją na czystą kartkę i też przyczepia do tablicy.

Kiedy wszystkie zasady zostały wymienione, Nauczyciel prosi każde dziecko o wybranie jednej dla nich najważniej-
szej, której zobowiązują się przestrzegać. Prosi również o ponownie wyjęcie kartek z portretem wilka, przygotowy-
wanych na samym początku zajęć. Zadaniem dzieci jest zanotowanie (lub ujęcie obrazkowe w przypadku dzieci 
niepiszących) wybranej zasady w pierwszej osobie (np. Nie będę wynosić zwierząt z lasu.) obok portretu.
Portrety mogą stworzyć galerię, która zawiśnie na szkolnym korytarzu lub w klasie (np. na okres tygodnia). 
A następnie każdy zabierze swój rysunek do domu, by pochwalić się bliskim i zachęcić do podobnych działań.

LEKCJA ON-LINE
Gdy dzieci odgadną daną zasadę, Nauczyciel mówi:  “Stop! Mamy ważną zasadę, która powinna 
znaleźć się naszym regulaminie”. Zapisuje ją na wirtualnej tablicy (lub odsłania kartę z przygotowaną 
zasadą), tak by znalazły się na niej wszystkie zasady, a wspólnie stworzony regulamin trafił do każdego 
ucznia i w przyszłości zawisł w klasie.  

8. Czy o rośliny i zwierzęta powinniśmy dbać tylko w lesie? - burza mózgów     

Nauczyciel pyta dzieci:

 Jak myślicie, czy o rośliny i zwierzęta powinniśmy dbać tylko w lesie?

Dzieci udzielają odpowiedzi.

Nauczyciel kontynuuje:

 Ekosystemem jest również park, trawnik przed szkołą czy domem. Tam również wszystko co żyje, jest ze sobą  
 powiązane i utrata nawet jednego elementu może wpłynąć na całość.
 Czy możemy bezmyślnie wyrywać trawę z trawnika albo zrywać kwiatki? A czy możemy zabijać mrówki?  
 Albo łapać motyle?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel kontynuuje:

 A jeśli zdecydujemy się na uprawę rośliny albo hodowle zwierzątka w domu, to czy wolno nam je 
 zaniedbać?

Dzieci odpowiadają.

 A czy Wy wiecie jak dobrze dbać o rośliny? Zaraz to sprawdzimy razem z Kubusiem. Zapraszam Was na  
 krótką bajkę pt.: „Rośliny” (film jest dostępny nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/rosliny).  
 Posłuchajcie go uważnie.
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Po obejrzeniu filmu Nauczyciel pyta:

 Jakie błędy popełnił szop?

Dzieci odpowiadają.

 A jak należy dbać o rośliny?      

Dzieci odpowiadają.

Następnie dzieci wraz z Nauczycielem mogą stworzyć klasowy kodeks dbania o rośliny i/lub wyznaczyć
dyżurnych odpowiedzialnych za podlewanie i sprawdzanie kondycji kwiatów w klasie.
Aby poćwiczyć procedury związane z sadzeniem roślin i dbaniem o nie, nauczyciel może zaproponować  
uczniom przećwiczenie tego w domu na podstawie kubusiowej gry dostępnej nieodpłatnie pod adresem: 
https://kubus.pl/gry-i-zabawy/wyhoduj-swoja-roslinke/

9. Podsumowanie zajęć

Nauczyciel zachęca uczniów do skontrolowania czy osiągnęli założone kryteria sukcesu, które miały doprowadzić 
ich do celu zajęć. W tym celu prosi ich o spojrzenie na mapkę krainy, w której dziś gościli i prosi kolejno 
o odnalezienie poszczególnych punktów. 

Skorzystaj z karty pracy nr 1.

Przy każdym punkcie prosi uczniów o ciche odczytanie treści każdego kryterium (w razie potrzeby sam im je czyta) 
i pyta:

 Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, wykonaj zadanie opisane obok punktu nr ... 

Pytanie powtarza dla każdego punktu. Uczeń wykonuje kolejne zadania i tym samym kontroluje poziom zdobytej 
wiedzy. Po zakończeniu pracy z mapą kryteriów, Nauczyciel zachęca uczniów, aby koniecznie wybrali się w najbliższym 
czasie na wycieczkę do lasu z rodziną i najlepiej uczynili z takich wycieczek regularny zwyczaj.

Takie regularne przebywanie na łonie natury jest bardzo ważne z wielu powodów:

 pomaga nam lepiej poznawać, zrozumieć i pokochać przyrodę,
 dzięki temu więcej się ruszamy, co jest dla nas bardzo zdrowe,
 dłużej oddychamy czystym powietrzem,
 jesteśmy otoczeni zielenią, co działana nasze zmysły kojąco i relaksująco,
 przebywamy w otoczeniu łagodnych i relaksujących dźwięków, co pomaga nam się wyciszyć po dniu  
 pełnym bodźców i patrzenia w ekrany komputerów,
 wdychamy zdrowe substancje (np. olejki eteryczne wytwarzane przez rośliny), a niektóre z nich mają 
 właściwości bakteriobójcze.

 Inspiracją do spędzenia czasu w lesie i wykonania tam ciekawych eksperymentów może być film 
 „Jak odczytać wskazówki natury?” przygotowany przez dr. Tomasza Rożka i dostępny na kanale 
 Nauka. To Lubię Junior: https://youtu.be/2GSU2ei0THI.

Nauczyciel informuje dzieci:

 Drogie Dzieci! Kubuś przygotował dla nas jeszcze jedna niespodziankę. Za to że pomogliśmy mu w tej  
 bardzo odpowiedzialnej misji i zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad, które w przyszłości mogą  
 uratować wiele lasów, każdy z Was ma szanse zostać uhonorowany odznaką. Nauczyciel rozdaje odznaki 
 i prosi aby dzieci przykleiły je w odpowiednie miejsce na karcie pracy nr 1. Nauczyciel tłumaczy uczniom, że że  
 jeśli będą chcieli pomagać Kubusiowi w przyszłości, będa zdobywać kolejne odznaki. Komplet odznak 
 oznacza, że jest się prawdziwym “Kubusiowym Przyjacielem Natury”.

 Oprócz materiałów zaproponowanych w scenariuszu, Nauczyciel może wykorzystać również inne 
 materiały multimedialne, dostępne pod adresem: https://kubus.pl/ogladaj/.    

dla
chętnych



Karta pracy nr 1
Do skopiowania po jednej sztuce dla dziecka

Opiszesz własnymi słowami co to jest system.      
Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, narysuj w pustym 
prostokącie symbol systemu: elementy połączone 
ze sobą.

miejsce
na odznakę

Wyjaśnisz czy elementy w systemie 
od siebie zależą.     
Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, narysuj w pustym 
prostokącie prostą wieżę z 5 klocków i zaznacz kolorem ten, 
którego wyjęcie spowoduje zawalenie wieży.

Podasz przykład ekosystemu.      
Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, narysuj w pustym 
prostokącie najprościej jak potrafisz przykładowy 
ekosystem.

Wyjaśnisz na przykładzie wybranej rośliny 
lub zwierzęcia dlaczego jego zniknięcie 
wpłynie na ekosystem. 
Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, narysuj w pustym 
prostokącie organizm, którego zniknięcie wpłynie 
na ekosystem lasu.

Wymienisz zasady zachowania w lesie, które 
pomogą ekosystemowi lasu zachować                           
równowagę.
Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, narysuj w pustym 
prostokącie jedną zasadę pomagającą ekosystemowi lasu.
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Kochane dzieci!
      
Ponieważ bardzo kocham przyrodę i lubię jej pomagać, często piszą do mnie zwierzęta, 
które mają jakiś problem. I proszą o pomoc, ponieważ same nie potrafią sobie poradzić. 
Tym razem napisał do mnie zatroskany wilk z zielonego lasu. Posłuchajcie proszę, 
oto jego słowa:
      
Drogi Kubusiu!
Nie wiem, czy mnie pamiętasz. To ja wilk Łapinek. A właściwie to teraz już dorosły 
Łapek. Piszę do Ciebie, bo wiem, że jesteś Prawdziwym Przyjacielem Natury i masz 
wielu “Kubusiowych Przyjaciół Natury” o ogromnych sercach. Spotkaliśmy się w 
przeszłości i bardzo mi wtedy pomogłeś. A dziś znów jestem w wielkiej potrzebie. 
Chodzi o mój dom - las. Nikt nie rozumie co się tu dzieje i wszyscy jego mieszkańcy 
czują się równie bezradni jak ja. Od jakiegoś czasu nasz las zmienia się. Choć fizycznie 
jestem uważany za silnego, coraz rzadziej czuję się w nim bezpiecznie. Rośliny giną, 
albo są osłabione. Moi przyjaciele z lasu - zwierzęta znikają albo umierają, często 
z głodu. Jest coraz gorzej i z utęsknieniem wspominam dobre czasy, kiedy w naszym 
lesie  panowała równowaga, cisza i spokój. Powoli tracę nadzieję, że jeszcze kiedyś 
będzie dobrze. Zaczynam się nawet obawiać o swoje życie, bo i ja coraz częściej nie 
mam co jeść. Czy Ty i Twoi przyjaciele możecie nam pomóc? 
Czy potraficie odkryć co dzieje się w lesie i jak to zmienić?
      
Nie wiem jak Wy Kochane Dzieci, ale ja myślę, że wilk i las bardzo potrzebują naszej 
pomocy. Zastanówcie się proszę czy chcielibyście zbadać ze mną tę sprawę i rozwiązać 
zagadkę problemu lasu.
      
Pozdrawiam! Wasz Kubuś!

Pomoc dydaktyczna nr 1  |  List Wilka do Kubusia
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Pomoc dydaktyczna nr 2  |  Kartki z organizmami lasu (rolami do zabawy z pkt. 5b)

BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA
żywi się mszycami z roślin

KWIAT MIODUNKA ĆMA
zależy od motyla

MOTYL RUSAŁKA PAWIK
żywi się pyłkiem z kwiatów

LIS
żywi się ptaszkami

SKOWRONEK
żywi się motylami



Zachowujemy się cicho, 
bo kiedy jesteśmy głośno 

zwierzęta mogą się przestraszyć.

Chodzimy tylko
wytyczonymi ścieżkami,

żeby nie płoszyć zwierząt.

Scenariusz nr 1  |  W lesie. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z zasadami do wydrukowania [1/5]



Zostawiamy napotkane zwierzęta 
w lesie, bo nawet te najmniejsze 

są bardzo ważną częścią ekosystemu.

Szanujemy zwierzęta, bo są czującymi 
istotami i gospodarzami lasu, 

w którym my jesteśmy tylko gośćmi.

Scenariusz nr 1  |  W lesie. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z zasadami do wydrukowania [2/5]



Szanujemy rośliny, bo są domem dla 
wielu organizmów, produkują dla nas 

tlen i oczyszczają powietrze.

Zostawiamy rośliny w lesie, 
bo podobnie jak zwierzęta są bardzo 

ważną częścią ekosystemu.

Scenariusz nr 1  |  W lesie. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z zasadami do wydrukowania [3/5]



Zostawiamy rośliny w całości,  bo bez 
różnych fragmentów będzie im ciężko 

funkcjonować (np. zdobywać pokarm).

Wszystkie nasze śmieci
zabieramy ze sobą, bo mogą zrobić

krzywdę organizmom leśnym.

Scenariusz nr 1  |  W lesie. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z zasadami do wydrukowania [4/5]



Na rozpalanie ognisk 
(pod opieką dorosłych) wybieramy 

tylko odpowiednio oznaczone miejsca, 
najlepiej poza lasem, bo jeśli zrobimy 

to w lesie, łatwo możemy rozniecić pożar.

Scenariusz nr 1  |  W lesie. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z zasadami do wydrukowania [5/5]
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Pomoc dydaktyczna nr 4  |  Wilk
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Odznaka: EKOEMPATIA
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Scenariusz nr 1

W LESIE. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze

Wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 1

Natura jest wokół nas. Można ją dotknąć, usłyszeć, zobaczyć i poczuć. Podczas spacerów 
rodzinnych zaznacz czego udało się Wam doświadczyć. 

Zobacz
różne odcienie zieleni

kwiat

liść - zwróć uwagę na jego 

kształt

korę drzew

zwierzę, może być malutkie

kawałek skały lub kamień

wodę
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Dotknij
czegoś wilgotnego

czegoś zimnego

czegoś twardego

Posłuchaj
jak szumi rzeka lub potok

jak wieje wiatr

jak śpiewa ptak

Poczuj
jak pachnie drzewo

jak pachnie kamień

jak pachnie ziemia


