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Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

DO  REALIZACJI  LEKCJI  POTRZEBUJESZ 
I. obligatoryjnie

 czyste kartki - 3 kartki A3 albo 6 kartek A4    
 pomoc dydaktyczna nr 1: list od trzmiela Kosmatego Brzuszka (wydrukowany lub w formie cyfrowej)
 pomoc dydaktyczna nr 2: obrazki owoców i warzyw do druku
 pomoc dydaktyczna nr 3: obrazki do układanki logicznej „Skąd się bierze owoc?” (w dwóch wersjach:  
 małe obrazki do druku dla uczniów, duże obrazki A4 do powieszenia na tablicy)
 pomoc dydaktyczna nr 4: rebus WITAMINY - do wydruku lub do wyświetlenia jako obrazek na tablicy 
 multimedialnej
 pomoc dydaktyczna nr 5: opowiadanie „Pszczoły potrzebują empatii”
 pomoc dydaktyczna nr 6: portret Zosi, Maksa i Kubusia
 pomoc dydaktyczna nr 7: 5 porcji
 karta pracy dla dzieci nr 1: mapa ogrodu
 karta z wyzwaniem „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 3

II. materiały multimedialne

 audiobook pt. „Owocowy zawrót głowy” dostępny bezpłatnie pod adresem:
 https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-3/ 
 bajka „Witaminy” dostępna bezpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/witaminki/
 gra „Sokomat” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-zabawy/sokomat/
 film „Dlaczego potrzebujemy witamin?” dostępny bezpłatnie pod adresem:
 https://www.youtube.com/watch?v=HodwKdELkhw
 bajka „Na łące” dostępna pod adresem: https://kubus.pl/bajka/na-lace/ 

KRYTERIA SUKCESU (NaCoBeZU)    

1.  Opisujesz witaminy jako substancje o bardzo dużej wartości w naszym żywieniu.
2. Wymieniasz nazwy czterech podstawowych witamin: A, C, K, D.
3. Przyporządkowujesz produkty do zawartych w nich witamin.
4. Rozumiesz, że jedząc warzywa i owoce zjadasz dużo witamin i dbasz o zdrowie. 
5. Potrafisz opowiedzieć skąd się biorą owoce.
6. Wymieniasz najważniejsze argumenty potwierdzające rolę zapylaczy w wytwarzaniu owoców.
7. Projektujesz ogród „dobry” dla zapylaczy i dla ludzi jednocześnie.

CEL GŁÓWNY
Wiesz jakie zalety ma jedzenie warzyw i owoców i dlaczego powinniśmy to robić.

Scenariusz przygotowany we współpracy z fundacją Czepczyński Family Foundation.�
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Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

PRZED LEKCJĄ

Poproś uczniów o wysłuchanie w domu w dzień poprzedzający zajęcia audiobooka „Owocowy zawrót 
głowy” dostępnego nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-3/.

 1. List trzmiela Kosmatego Brzuszka

Nauczyciel zwraca się do uczniów: 

 Kochane dzieci! W planach miałam dziś zajęcia matematyczne, jednak nowy temat zajęć pojawił się
 niespodziewanie i nie mogłam tego zbagatelizować. Myślałam, że to jakiś żart albo reklama, jednak sprawa  
 jest poważna i to jej poświęcimy całe dzisiejsze zajęcia. Już Wam opowiadam. 
 
 Otóż dziś rano w okolicznym warzywniaku kupiłam marchewki, kilogram mandarynek, pomidory i siatkę   
 jabłek. Przy wypakowywaniu zauważyłam, że w siatce jest jakaś kartka. Zupełnie mnie nie zdziwiła i chciałam  
 ją wyrzucić, myśląc, że to reklama albo jakiś dziwny paragon, jednak okazało się, że to coś, co spotkało mnie  
 pierwszy raz w życiu. To list od trzmiela! List z prośbą o pomoc, jakby ta siatka jabłek nie trafiła do mnie   
 przypadkiem… 

 Czy widzieliście kiedyś trzmiela, czy wiecie czym jest? 

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: owad latający, podobny do pszczoły, wydaje brzęczący odgłos, 
kosmaty).

 Czy jesteście ciekawi co napisał trzmiel? Posłuchajcie proszę, przeczytam Wam jego list.

Nauczyciel odczytuje treść listu trzmiela Kosmatego Brzuszka (Pomoc dydaktyczna nr 1).

FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

III. opcjonalnie

 gazetki reklamowe ze sklepów spożywczych z obrazkami owoców i warzyw
 2 kartki A4 z literami: A, C, D, K - tylko w przypadku pracy z dziećmi na dywanie, a nie w ławkach
 składniki i naczynia potrzebne do eksperymentu na wykrywanie witaminy C:
 - kisiel skrobiowy przygotowany przed zajęciami (pół szklanki wody i łyżkę skrobi zagotować razem, 
    aż do zgęstnienia)
 - nieduże naczynie przezroczyste na wodę (szklanka lub zlewka ok. 50 ml)
 - łyżeczka do herbaty
 - jodyna
 - pipetka do zakraplania jodyny
 - wyciskarka do cytryn
 - cytryna lub inny owoc zawierający witaminę C

UWAGA: Uczniowie powinni przynieść na lekcję kredki.
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Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

2. Analiza problemu trzmiela - burza mózgów

Nauczyciel pyta dzieci, co jest głównym problemem trzmiela.

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: jest głodny i słaby).

Nauczyciel zapisuje  na środku tablicy wyrażenie „GŁODNY” i rysuje od niego kilka strzałek.

FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wykonuje czynność na wirtualnej tablicy. Zapisuje wyrażenie i rysuje do niego kilka strzałek.

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Zapylaczami są przede wszystkim owady. A wśród owadów prym wiodą pszczołowate, do których  
 należą m.in. pszczoły, trzmiele i osy. Wymienione rodzaje korzystają z nektaru i pyłku kwiatów jako 
 pokarmu (osy najrzadziej, ale również) i przez to zapylają kwiaty. Oprócz najbardziej znanej pszczoły  
 miodnej, istnieje jeszcze szereg gatunków pszczół samotnych (które stanowią większość pszczół) 
 i które również są aktywnymi zapylaczami, pomimo, że nie produkują miodu. Należą do nich pszczółki 
 o wdzięcznych nazwach jak murarka, miesierka czy makatka. Oprócz pszczołowatych zapylaczami  
 są także motyle oraz rzadziej niektóre gatunki muchówek (np. bzygi) i chrząszczy. Zapylanie to jeden 
 z najważniejszych procesów na kuli ziemskiej, a rola zapylaczy w ekosystemach jest wręcz nieoceniona.  
 Dzięki zapylaniu powstają kolejne pokolenia roślin, zarówno tych dzikich, jak i duża część uprawnych.  
 Gatunki roślin użytkowych zapylanych przez pszczoły i ich krewniaków oraz wartości rynkowe pracy  
 zapylaczy zostały podane w wiedzy dla nauczyciela, która znajduje się pod koniec fazy zdobywania  
 wiedzy potrzebnej do rozwiązania problemu.

Nauczyciel pyta dalej:

 Dlaczego trzmiel uważał, że jeśli pomożemy jemu, to również możemy pomóc sobie? Jak pomoc jednemu  
 owadowi może wpłynąć na nas? Macie jakieś pomysły?

Dzieci dzielą się pomysłami. Nauczyciel podsumowuje:

 Pamiętacie, że jakiś czas temu mówiliśmy o ekosystemach? Odkryliśmy wtedy wspólnie, że wszystkie   
 elementy ekosystemu są ważne i wzajemnie od siebie zależą. Mam przeczucie, że życie rodziny Zapylaczy  
 wpływa również jakoś na nas. Więc pomagając im, pomożemy również sobie. 
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Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

3. Co powinien zjeść ktoś głodny? - burza mózgów  

Nauczyciel prosi dzieci, aby przypomniały sobie, jak się czują, gdy są głodne oraz co ludzie robią, gdy są głodni. 

Dzieci dzielą się na głos swoimi przemyśleniami (pożądane odpowiedzi: czują się źle, słabi, rozdrażnieni i starają się 
jak najszybciej coś zjeść). Odpowiedzi uczniów Nauczyciel zapisuje przy strzałkach odchodzących od napisu 
„GŁODNY”.

Nauczyciel zadaje kolejne pytanie: 

 Czy wszystko jedno co jemy? Czy wszystko jedno czym zaspokajamy głód?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: nie, powinniśmy jeść zdrowe rzeczy).

FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY
POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU

4. Witaminy jako najważniejszy składnik pokarmu - rebus

Nauczyciel dopowiada:

 Żeby nasze ciało było zdrowe i prawidłowo się rozwijało, potrzebujemy odpowiednich składników 
 w odpowiednich proporcjach. Ale jest jeden składnik szczególnie ważny. Najważniejszy ze wszystkich. 
 Bez którego nasze organizmy nie będą prawidłowo działać. Jak nazywa się ten składnik, dowiecie się 
 zaraz rozwiązując rebus.

Nauczyciel rozdaje uczniom rebus wydrukowany na kartkach lub wyświetla go na tablicy multimedialnej. 

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla rebus na wirtualnej tablicy lub udostępnia uczniom w formie dokumentu 
do indywidualnego uzupełnienia. Uczniowie mogą podać odpowiedź w prywatnej wiadomości, 
zapisać w zeszycie bez udostępniania rozwiązania nim pozostali uczniowie nie skończą lub 
rozwiązywać go wspólnie etap po etapie.

Dzieci podają rozwiązanie rebusu: WITAMINY.

Nauczyciel pyta:

 Czy wiecie jak nazywają się witaminy? Czy one mają takie imiona jak my, np.: Ania, Ola?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: nazwy witamin to np. A, C, B, itd.) 

Nauczyciel uzupełnia: 

 Witaminy są oznaczane literkami alfabetu. Naukowcy odkryli do tej pory ponad 20 witamin i każda jest
 oznaczona inną literą, czasem literą z cyferką.
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Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Nasz organizm do prawidłowego rozwoju potrzebuje kilku kategorii związków chemicznych. Należą do nich:  
 woda, białka, lipidy (dawniej tłuszcze), węglowodany, witaminy i sole mineralne. Niektóre z tych substancji   
 powinniśmy spożywać w dużych ilościach (np. białka czy woda), natomiast niektóre jak np. witaminy   
 potrzebne są nam często w małych ilościach. Natomiast to właśnie te substancje, których potrzebujemy   
 mało, są kluczowe, ponieważ nawet mała zmiana ich ilości lub ich brak, skutkują poważnymi konsekwen-
 cjami dla naszego zdrowia. Witaminy są bardzo zróżnicowaną grupą związków chemicznych, czyli   
 poszczególne witaminy różnią się od siebie budową. To, co je łączy, to fakt, że są niezbędne do    
 prawidłowego funkcjonowania organizmu. Np. niedobór witaminy A może doprowadzić do ślepoty, 
 a niedobór witaminy D do krzywicy. Pierwsza odkryta witamina (B1) została wydzielona przez polskiego   
 biochemika Kazimierza Funka w 1913 roku. Witaminy ze względu na rozpuszczalność dzielą się na witaminy   
 rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D, E i K) i rozpuszczalne w wodzie (witaminy B i C). Dlatego oprócz   
 samych witamin ważne jest, aby razem z nimi spożywać substancje, po rozpuszczeniu w których są   
 czynne biologicznie i dostępne dla komórek.

5. Warzywa i owoce to witaminowe moce - plakaty witaminowe 

Nauczyciel zadaje pytanie:

 W jakim rodzaju jedzenia znajduje się dużo witamin? Inaczej mówiąc - czego powinniśmy jeść dużo, 
 żeby mieć pewność, że zjadamy witaminy?

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: owoce i warzywa).

Nauczyciel pokazuje lub wyświetla pomoc dydaktyczną nr 7 i tłumaczy:

 Dokładnie: warzywa i owoce to najważniejsze źródło witamin. Dziennie powinniśmy jeść minimum 5 porcji
 warzyw i owoców. I to najlepiej różnych. To bardzo ważne. Dlaczego?
 Wprawdzie zdarza się, że w jednym owocu możemy znaleźć kilka różnych witamin, ale zwykle jest tak, 
 że dany owoc albo dane warzywo specjalizuje się w jakiejś witaminie, czyli ma jej najwięcej. 
 Jak zapamiętać, w których produktach są które witaminy? Wyjaśni się to podczas kolejnego zadania. 

Na tablicy Nauczyciel rysuje symbole 4 znanych witamin: A, C, K, D i kontynuuje tłumaczenie uczniom. 

 Mam tu wydrukowane obrazki z różnymi produktami spożywczymi, głównie owocami i warzywami. 
 Będę je Wam kolejno pokazywać. Waszym zadaniem będzie po pierwsze powiedzieć, co jest na każdym   
 obrazku i po drugie - jakiej witaminy, z tych czterech, które właśnie narysowałam(-em) jest w danym   
 produkcie najwięcej. Jeśli nie wiecie, to proszę spróbujcie zgadnąć.

Prowadzący pokazuje kolejno obrazki produktów i przypina magnesem każdy odgadnięty obrazek 
do odpowiedniej litery witaminy.

Preferowana kolejność pokazywania produktów (ważna z punktu widzenia przeprowadzenia ćwiczenia 
i prowadzenia myśli dzieci):

1.  cytryna (na zachętę, bo to wiedzą) - do witaminy C
2. marchewka - do witaminy A (również wiele dzieci słyszało o witaminie A w marchewce)
3. kapusta - do witaminy K
4. olej - do witaminy D
5. pomarańcza - do witaminy C
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Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla na tablicy schemat z symbolami A, C, K, D oznaczającymi poszczególne witami-
ny. Po wprowadzeniu Nauczyciel wyświetla (pojedynczo, zgodnie z proponowanym wyżej schematem) 
zdjęcia warzyw i owoców. Dzieci przyporządkowują je (na podstawie wiedzy lub intuicji) do poszcze-
gólnych liter (witamin). W ten sposób wokół poszczególnych liter (witamin) tworzy się galeria warzyw 
i owoców zawierających daną witaminę.  

Następnie Nauczyciel tłumaczy kolejny etap zadania:

 Jak zapamiętać, które warzywa i owoce są w poszczególnych grupach? To znaczy, które warzywa, owoce 
 i inne produkty zawierają daną witaminę w największej ilości? Trzeba się zastanowić, co mają wspólnego 
 te owoce/warzywa w grupie danej witaminy. Proszę postarajcie się poszukać cech wspólnych każdej   
 grupy. 

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Oczywiście zdarzają się wyjątki od tych uogólnień. Np. sporo witaminy C zawiera pietruszka, która 
 nie jest kwaśna, nie pasuje też specjalnie kolorem do cytrusów. Oprócz zielonych warzyw, witaminę K   
 znajdziemy także w truskawkach, daktylach czy kaszy. Zawierają ją również niektóre produkty odzwierzęce,   
 np. wątroba wołowa, jajka oraz mleko i jego przetwory. Nie zmienia to faktu, że podane w ćwiczeniu 
 prawidłowości są zgodne prawdą, a naszym nadrzędnym celem jest wywołanie w dziecku szybkich 
 do przywołania w codziennym życiu skojarzeń.

6. pomidor - do witaminy A
7. ogórek - do witaminy K
8. ryba - do witaminy D

Resztę obrazków można pokazać w dowolnej kolejności. Będą to:

- grejpfrut, ogórek kiszony - do witaminy C
- papryka - do witaminy A
- sałata, brokuł, kalafior - do witaminy K
- orzechy włoskie, ser żółty, masło - do witaminy D

W ten sposób wokół poszczególnych witamin (literek) tworzy się galeria produktów, w tym warzyw i owoców 
zawierających daną witaminę. 

UWAGA: Tę aktywność można również wykonać na dywanie, z dziećmi siedzącymi w kręgu. Wtedy literki 
narysowane na kartkach nauczyciel kładzie na podłodze. I również na podłogę dokładane są obrazki 
z owocami i warzywami.

Następnie Nauczyciel prosi dzieci, żeby wykonały do klasy plakaty o każdej z omawianych razem witamin. W tym 
celu dzieli uczniów na 4 grupy, każdej grupie przydziela jedną z liter: A, C, K, D oraz daje dwie kartki A4 (do sklejenia) 
lub A3 (większa lepsza). Następnie prosi, aby na środku plakatu napisali dużą, drukowaną literę swojej witaminy 
i dookoła dorysowali owoce i warzywa, w których ta witamina występuje w dużych ilościach. 
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LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i przyporządkowuje ich do wirtualnych pokoi. Każda grupa ma 
za zadanie stworzyć plakat, na którym znajdzie się nazwa przydzielonej witaminy oraz ilustracje 
warzyw i owoców, w których znajduje się ona w dużych ilościach. Plakaty mogą znaleźć się 
w wirtualnej galerii oraz w wersji wydrukowanej, zdobić salę lekcyjną.  

Opcjonalnie: uczniowie wraz z nauczycielem mogą wysłuchać razem bajki „Witaminki” dostępnej nieodpłatnie 
pod adresem: https://kubus.pl/bajka/witaminki/, na podstawie której sprawdzą źródła innych, potrzebnych 
witamin.

6. Wykrywanie witaminy C w cytrynie - eksperyment (opcjonalnie)

Nauczyciel proponuje dzieciom wykonanie szybkiego eksperymentu, w którym sprawdzą, czy w wybranych 
kwaśnych owocach jest witamina C (uwaga - eksperyment najlepiej wychodzi z cytryną).
W tym celu przy pomocy wyciskarki wyciska razem z uczniami sok z cytryny. Następnie do niewielkiego, przeźro-
czystego naczynia wlewa ok. 1/3 wysokości wody z kranu. Następnie dodaje łyżeczkę przygotowanego wcześniej 
kiślu i miesza. Po czym zabarwia tak przygotowany roztwór kroplą jodyny. Roztwór staje się granatowy. Następnie 
wlewa do granatowego roztworu wyciśnięty wcześniej sok z cytryny. Jeśli roztwór odbarwił się z powrotem do 
koloru jasnego, to oznacza, że w soku z cytryny była witamina C.

Ten sam eksperyment w bardziej rozbudowanej formie (zawierającej próbę kontrolną z wodą i samą witaminą C 
oraz więcej przykładów warzyw i owoców testowych) można znaleźć w filmie: z dr. Rożkiem dostępnym pod 
adresem https://www.youtube.com/watch?v=HodwKdELkhw. Zachęcamy do jego przeprowadzenia szczególnie 
klasy 3. Proszę zwrócić jedynie uwagę, że najbardziej widoczne odbarwienie roztworu skrobii zabarwionego jodyną 
dadzą soki jasne (czyli np. cytrynowy da lepiej widoczny efekt niż pomarańczowy). 

LEKCJA ON-LINE
Można wysłać uczniom instrukcję i zaproponować wykonanie eksperymentu wraz z rodzicami. 

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Opisana powyżej reakcja składa się z dwóch etapów:
 1.  wnikanie cząsteczek jodu i jonów polijodkowych zawartych w jodynie, między łańcuchy skrobi (właściwie  
 jej składnika: amylazy) zawarte w kiślu i zmiana koloru kiślu na granatowy - dzieje się to w momencie
 dodania jodyny do wodnego roztworu kiślu, 
 2. przekształcanie jodu i polijodków w jon jodkowy przez witaminę C z soku z cytryny, co kończy się zmianą   
 barwy roztworu z powrotem na jasną (skoro nie ma już czynnika, który powodował granatowe 
 zabarwienie, również to zabarwienie znika).

Opcjonalnie zamiast rysowania można poprosić dzieci o wycięcie odpowiednich produktów z gazetek reklamo-
wych ze sklepów. Plakaty te zostaną w klasie i dzięki nim dzieci będą mogły codziennie sprawdzać, jakie witaminy 
zjadają, np. podczas pierwszego śniadania. 
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7. Skąd się biorą owoce? - układanka logiczna

Nauczyciel tłumaczy:

 Wiemy już, że owoce są źródłem witamin. Ale czy wiecie skąd w ogóle biorą się owoce? 
 Żeby się o tym przekonać poproszę Was o ułożenie w odpowiedniej kolejności układanki pokazującej   
 biologiczną historię powstawania owocu.

Aktywność tę można zrealizować na kilka sposobów:

 obrazki do układanki można wydrukować kilka razy w wersji mini i rozdać grupom uczniów,
 obrazki można wydrukować w wersji maksi (jeden obrazek na kartkę A4) i pracować z nimi i całą klasą   
 równocześnie na tablicy,
 w przypadku braku możliwości wydruku obrazków, można je samodzielnie przerysować na tablicę.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel wyświetla na wirtualnej tablicy nieuporządkowane obrazki. Uczniowie porządkują 
je w ciągu logicznym, uzasadniając. Pracę mogą wykonywać całą grupą lub indywidualnie, 
zapisując poprawne ułożenie elementów w zeszycie i wspólnie sprawdzając. 

Właściwa kolejność ułożenia obrazków to:

nasiono          cała roślina          kwiat          pylący kwiat          kwiat z zapylaczem          

kwiat bez płatków          owoc          ogryzek z nasionami

Po prawidłowym ułożeniu obrazków Nauczyciel podsumowuje aktywność opowiadając:

 Każda roślina zaczyna swoje życie z nasiona. Nasiono po wykiełkowaniu powoli rośnie, aż w końcu staje
 się dorosłą rośliną. Dorosła roślina produkuje kwiaty, które z kolei wytwarzają pyłek. Aby dorosła roślina   
 wytworzyła kolejne nasiono (czyli kolejną roślinę - dziecko), pyłek powinien zostać przeniesiony z jednego   
 kwiatka na inny. Pomagają w tym zapylacze. Po zapyleniu obcym pyłkiem kwiat (a konkretnie jego 
 środkowa część - słupek) przekształca się w owoc. A w owocu ukryte są nowe nasiona, czyli zaczątki   
 nowych roślin.

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Dla nas owoce to rodzaj pożywienia i są nim określane części roślin o grubej warstwie miąższu 
 i przyjemnym, zwykle słodkim smaku i zapachu. Botanicznie to organ powstający z zalążni słupka 
 (czyli żeńskiej części kwiatu), zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie.  
 Dlatego owocem w sensie biologicznym są również pomidory, ogórki, czy papryka (czyli wszystko co   
 powstało z zapylonego kwiatu i chroni w sobie nasiona). Budowa owoców stanowi adaptację do różnych   
 form rozsiewania. Owoce mięsiste mogą być roznoszone przez zwierzęta, dla których stanowią pokarm   
 (zoochoria), owoce suche rozprzestrzeniane są m.in. przez wiatr (anemochoria), wodę (hydrochoria) 
 lub zwierzęta.
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Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

Nauczyciel pyta:

 Czy potrafilibyście wyjaśnić własnymi słowami, jaką rolę w powstawaniu owoców odgrywają zapylacze?

i pozwala wypowiedzieć się ochotnikom.

Dzieci odpowiadają. Pożądane odpowiedzi: zapylacze przenoszą pyłki między kwiatami, dzięki czemu powstają 
nasiona, czyli nowe rośliny; a osłoną dla nasion jest owoc.

Nauczyciel pyta dzieci:

 A dlaczego zapylacze zapylają i pomagają roślinom? Dlaczego w ogóle przylatują do kwiatów 
 i przenoszą pyłki?

Dzieci odpowiadają. Pożądane odpowiedzi: żywią się pyłkiem i nektarem z kwiatów, a zapylają przy okazji.

Nauczyciel tłumaczy:

 Jest to wymiana korzyści między roślinami i owadami. Owady pozyskują dzięki temu pyłek i nektar do   
 jedzenia (w przypadku części pszczół i części os do robienia miodu), a roślina jest zapylona, czyli będzie   
 mogła wydać nowe nasiona i pośrednio również owoc, który służy do ukrywania nasion.

 Skąd biorą się owoce, czyli witaminowe moce? 

Nauczyciel pyta dzieci:

 Czy tylko zapylacze i rośliny korzystają na pracy zapylaczy? Sprawdźmy to w prostej zabawie.

Nauczyciel pyta dzieci:

 Ilu z was lubi jeść marchewki? - dzieci podnoszą ręce
 A ilu z was lubi jeść jabłka? - dzieci podnoszą ręce.

itd. - można to powtórzyć dla kilku owoców, w tym malin, pomidorów, ogórków, mandarynek i innych 
(patrz: poniższe materiały dla Nauczyciela).

W końcu nauczyciel pyta:

 A ilu z was lubi czekoladę? - dzieci odpowiadają.

Nauczyciel podsumowuje: 

 No to mam dla Was bardzo ważną informację - żadnego z wymienionych przed chwilą owoców i warzyw,  
 które tak lubicie, a nawet czekolady nie byłoby, gdyby nie zapylacze! 
 Dzięki nim mamy nowe rośliny, w tym owoce i warzywa, które są dla nas takie zdrowe. Czyli zapylacze   
 jednocześnie same jedzą i jednocześnie robią coś dobrego dla nas. I bez zapylaczy by tych roślin nie było  
 na świecie! Czyli my nie moglibyśmy jeść ukrytych w nich i bardzo ważnych dla nas witamin. 
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Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Pszczoły zapylają 70 proc. gatunków roślin, które gwarantują 90 proc. pożywienia dla ludzi na świecie. 
 Tylko w Europie od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4 tys. odmian warzyw. Ocenia się, że co   
 trzecia łyżka spożywanego przez nas jedzenia zależy właśnie od procesu zapylania. 
 Do roślin zapylanych przez owady należą:
 truskawka, jabłko, gruszka, porzeczka, malina, jeżyna, morela, wiśnia, śliwka, mirabelka, migdały, brzoskwinia,  
 nektarynka, arbuz, mandarynka, pomarańcza, grejpfrut, cytryna, limonka, kiwi, marakuja, awokado, papaja,  
 liczi, orzech kokosowy, melon, słonecznik, żurawina, marchewka, pomidor, ziemniak, cebula, nerkowiec, 
 seler, rzepak, brokuły, kalafior, kapusta, brukselki, kapusta pekińska, bób, papryka, ogórek, dynia, cukinia,   
 fasola, gryka, koper włoski, bakłażan, jarzębina.

FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

8. Jak pomóc zapylaczom - elementy metody design thinking

Nauczyciel proponuje:

 Wróćmy do zapylaczy w liście trzmiela - pamiętacie ich problem? One były głodne.
 Czyli czego im brakowało? 

Dzieci odpowiadają. Pożądane odpowiedzi: nektaru i pyłku z roślin.

Nauczyciel pyta:

 A jak to się mogło stać, że mają za mało nektaru i pyłku? To znaczy, że czego zabrakło w ich ogrodzie?

Dzieci odpowiadają, Nauczyciel podsumowuje:

 W ogrodzie, w którym mieszkają zabrakło tzw. roślin miododajnych, czyli roślin, których pyłek i nektar lubią 
 i mogą zdobywać zapylacze. Wszystkie organizmy, podobnie jak ludzie powinni nie tylko jeść, ale przede   
 wszystkim jeść zdrowo - czyli to co najlepsze dla ich organizmów. Zapylacze też muszą „stołować” się 
 na odpowiednich roślinach, których nektar jest bogaty w odpowiednie składniki.

Następnie Nauczyciel prosi dzieci, żeby zastanowiły się, jak można pomóc głodym zapylaczom. Dzieci piszą/rysują 
propozycje rozwiązania problemu głodu zapylaczy, bez ich początkowego wartościowania. Na tym etapie akcep-
towalne są wszystkie pomysły (zgodnie z metodą “design thinking”). Nauczyciel tworzy na tablicy mapę myśli, 
w centralnym miejscu umieszczając napis „Jak pomożemy zapylaczom?”. Propozycje dzieci Nauczyciel umieszcza 
przy strzałkach odchodzących od centralnego napisu.
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W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

Oceny można dokonywać skalą punktową lub w jakikolwiek inny sposób zaproponowany przez uczniów. 
Pożądana wygrana: zasianie odpowiednich roślin w ogrodzie.

Nauczyciel uzupełnia:

 Poza dobrze zorganizowanym ogrodem, można dla zapylaczy zrobić również inne pożyteczne rzeczy.   
 Posłuchajcie proszę historii spotkania kilkorga przyjaciół. Może ich rozmowa zainspiruje nas do dalszych   
 działań dla zapylaczy?

Nauczyciel odczytuje uczniom opowiadanie „Pszczoły potrzebują empatii” (pomoc dydaktyczna nr 5) 
oraz pokazuje portret Zosi, Maksa i Kubusia (pomoc dydaktyczna nr 6).
Po odczytaniu tekstu Nauczyciel dyskutuje z dziećmi o kolejnych pomysłach na pomoc zapylaczom, takich jak 
poidełka, domki. 

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel tworzy mapę myśli na wirtualnej tablicy. Bez wartościowania wypisuje propozycje uczniów.

Mogą pojawić się odpowiedzi typu:

 zakup odpowiedniego pożywienia w sklepie zoologicznym
 szukanie wolontariuszy do zbierania pyłku w innych ogrodach 
 stworzenie karmników dla trzmieli
 posianie lub dosianie roślin miododajnych w ogrodzie
 posianie łąki kwietnej zamiast trawników

Nauczyciel powinien zadbać, aby na pewno pojawiła się tam ostatnia z wymienionych powyżej propozycji.

Następnie klasa ocenia każdy pomysł według określonych kryteriów:

 długość trwania efektu (tzn. czy takie rozwiązanie pomaga na chwilę czy na długo),
 koszt (czy jest to rozwiązanie wymagające wielu pieniędzy),
 pracochłonność (czy jest to rozwiązanie wymagające wielu osób i/lub wielu godzin pracy),
 czy jest w ogóle wykonalne (czy istnieje realna możliwość jego wykonania).

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Posianie odpowiednio skomponowanej łąki czy ogrodu jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż:
 Zapewnia pożywienie na długi czas; nie jest to rozwiązanie doraźne, jak dostarczenie określonej ilości   
 gotowego pyłku. Rośliny w ogrodzie będą się dalej wysiewać w kolejnym roku i przy odrobinie naszej   
 pomocy będą owocować długie lata.
 Jest rozwiązaniem najtańszym - nasiona są relatywnie tanie, można je również uzyskać z już istniejących   
 upraw.
 Jest realne i możliwe do przeprowadzenia przez dzieci posiadające podstawową wiedzę o ogrodnictwie.
 Wymaga pracy, ale znacznie mniej niż np. ręczne zbieranie pyłku w jednym ogrodzie, żeby dostarczyć 
 go na pożywienie w innym.
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W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

Nauczyciel pyta:

 A w którym ogródku mieszkają zapylacze? Czy tylko w jednym?

Dzieci odpowiadają, Nauczyciel kontynuuje:

 Tak naprawdę w każdym. Również w naszym, przyszkolnym. Również w tych ogródkach, które są obok   
 waszych domów. A jeśli nie mamy przy szkole ani przy waszym domu ogrodu, to po jego założeniu 
 zapylacze z przyjemnością się tam wprowadzą. Więc możemy pomóc nie tylko zapylaczom z listu Kubusia,  
 ale wszystkim, zmieniając lub tworząc odpowiedni ogród. A pomagając zapylaczom, zapewniamy nam   
 ludziom źródło witamin w postaci pysznych owoców i warzyw. 

W związku z tym wnioskiem Nauczyciel proponuje uczniom wykonanie dwóch zadań: 

1) zaplanowanie i wykonanie niewielkiego ogródka, który będzie miał taki skład, że z jednej strony będzie 
zachęcającą i zdrową stołówką dla zapylaczy, a jednocześnie po zapyleniu stanie się źródłem pysznych owoców 
i warzyw dla nas. Ogrodowi takiemu powinny towarzyszyć tabliczki, informujące żeby nie niszczyć domów 
zapylaczy i o korzyściach płynących z takiego właśnie ogrodu. Jeśli fizyczne wykonanie takiego ogrodu jest 
niemożliwe, dzieci ograniczają się do wykonania projektu.

LEKCJA ON-LINE
Dzieci wykonują graficzny projekt ogródka z uwzględnieniem wskazówek. 

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Rośliny miododajne są niezbędnym źródłem pożywienia dla pszczół. Znajdziemy wśród nich rośliny łatwe 
 w uprawie, będące piękną ozdobą ogrodu a często przynoszące nam także konkretne plony w postaci   
 owoców. Są wśród nich zarówno rośliny wieloletnie jak i takie, które zagoszczą w ogrodzie na jeden rok. 
 Nie musimy decydować się jedynie na kwiaty - do roślin miododajnych zaliczane jest także wiele krzewów 
 i drzew m.in. owocowe.

 Do roślin miododajnych zaliczamy także m.in.:

 Drzewa i krzewy owocowe: porzeczka, agrest, malina właściwa, jeżyna, truskawka, poziomka pospolita, 
 dereń jadalny, jabłoń domowa, grusza, czereśnia, wiśnia, śliwa domowa, pigwowiec, leszczyna pospolita.

 Zioła: melisa lekarska, mięta pieprzowa, cząber ogrodowy, czosnek szczypiorek, dziurawiec zwyczajny, 
 bazylia pospolita, lubczyk ogrodowy, mniszek lekarski, nagietek lekarski, ogórecznik lekarski, tymianek, 
 szałwię, oregano, rozmaryn lekarski, rumianek pospolity.

 Byliny i rośliny jednoroczne: słonecznik, kocimiętka właściwa, malwa różowa, cynia, dzwonek ogrodowy, orlik,
 onętek, pysznogłówka ogrodowa, aksamitka, chaber, jeżówka purpurowa, lawenda wąskolistna, mikołajek   
 płaskolistny, miodunka plamista, nachyłek, niezapominajka, pierwiosnek lekarski, wrzos, bluszczyk 
 kurdybanek, ciemiernik biały, groszek łąkowy, sasanka zwyczajna, śnieżyczka przebiśnieg, zawilec, 
 zimowit jesienny.

 Drzewa i krzewy: irga, berberys, lipa drobnolistna, klon polny, mahonia ostrolistna, głóg dwu- i jednoszyjkowy, 
 śnieguliczka biała, tarnina, wierzba iwa, wiciokrzew pomorski.
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W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

Następnie Nauczyciel informuje dzieci:

 Drogie Dzieci! Kubuś przygotował dla nas, tak jak ostatnio jeszcze jedną niespodziankę na podsumowanie
 projektu z trzmielem. Za to, że pomogliśmy mu w tej bardzo odpowiedzialnej misji i stworzyliśmy plan   
 ogrodu przyjaznego zapylaczom oraz stworzyliśmy przepyszne przepisy, otrzymamy od Kubusia kolejne   
 odznaki!

Nauczyciel przypomina uczniom gdzie i w jaki sposób powinni wkleić odznaki. Komplet zdobytych odznak oznacza, 
że jest się prawdziwym „Kubusiowym Przyjacielem Natury”. 

10. Zakończenie

Na zakończenie Nauczyciel rozdaje wydrukowane wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 3 i mówi, 
że ma dla dzieci wyzwanie do zrealizowania w domu. Zadaniem dzieci jest opracowanie pomysłu na wykorzystanie 
marchewki w kuchni.

Dodatkowo Nauczyciel poleca zagranie w grę „Mistrz Kanapka” oraz obejrzenie bajki „Na łące”.

2) stworzenie minimum 3 przepisów z marchewką na ulubiony sok owocowo-warzywny podczas zabawy 
z kubusiową grą „Sokomat”, dostepną pod adresem: https://kubus.pl/gry-i-zabawy/sokomat/.

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 odnalezie-
nie poszczególnych punktów. 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.

POMOCE DYDAKTYCZNE I KARTA PRACY

1. Karta pracy w postaci mapy

Pod koniec lekcji Nauczyciel prosi uczniów, aby odszukali na mapce kolejne punkty i przeczytali związane z nimi 
kryteria sukcesu. Jeśli czują, że posiedli już wiedzę i umiejętności opisane w danym punkcie, wykonują 
odpowiednie zadanie, związane z danym kryterium sukcesu. Treść zadania powinna być również umieszczona 
na mapie obok numeru i treści kryterium. 
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Opisujesz jakie substancje 
są najbardziej wartościowe 
w naszym żywieniu.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, 
wybierz jedną witaminę i narysuj, 
wyklej z papieru lub plasteliny 
produkt, który ją zawiera. 

Wymieniasz nazwy trzech 
podstawowych witamin.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, wpisz 
w pusty prostokąt nazwy 3 poznanych 
dziś witamin. Spróbuj napisać 3 wyrazy 
zaczynające się na te litery.

Potrafisz opowiedzieć 
skąd się biorą owoce.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, 
wymień różnice między ogrodem 
z łąką kwietną a zwykłym trawnikiem. 
Co najbardziej rzuca ci się w oczy? 
Następnie przerób trawnik tak, aby 
był przyjazny zapylaczom. 

Wiesz, że jedząc warzywa i owoce 
dbasz o zdrowie. 
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, zaznacz 
kolorowymi kółkami te warzywa i owoce 
w ogrodzie, które najbardziej lubisz jeść. 
Minimum 3 różne. 

miejsce
na odznakę

Przyporządkowujesz 
produkty do zawartych 
w nich witamin.
Jeśli uważasz, że już to 
potrafisz, pokoloruj na 
mapie na odpowiedni 
kolor wszystkie warzywa, 
które zawierają 
witaminę K.

Scenariusz nr 3  |  W ogrodzie. Dbam o siebie i jem owoce i warzywa
Karta pracy nr 1  
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Uwaga! To nie jest żadna reklama. Nie wyrzucaj tej 
kartki i uważnie przeczytaj - proszę!

Nazywam się Kosmaty Brzuszek. Moja rodzina nosi nazwisko 
Zapylacze i jest zaskakująco duża. Moi kuzyni to m.in.: pszczoły 
miodne, pszczoły samotne, osy, motyle. Znacie ich? Dużą część 
z nich mieszka w ogrodach założonych przez ludzi. Od jakiegoś 
czasu zauważamy, że w całej naszej rodzinie dzieje się coś 
niepokojącego. Coraz częściej brakuje nam pożywienia i czujemy 
się słabi. Z głodu jesteśmy rozdrażnieni i mniej odporni 
na choroby. Coraz ciężej odchować nam dzieci, bo nie ma ich 
czym wykarmić. Jest nas coraz mniej na świecie. W związku 
z tym proszę Was o pomoc. Co można zrobić, aby wszystkie 
Zapylacze czuły się lepiej? Mam nadzieję, że kiedy zdobędziecie 
odpowiednią wiedzę, uda Wam się wzmocnić naszą rodzinę, 
a przy tym zrobić coś dla Was samych - ludzi. 

Pomoc dydaktyczna nr 1  |  List od Trzmiela Kosmatego Brzuszka



Pomoc dydaktyczna nr 2  |  Zdjęcia warzyw i owoców
(do druku i pocięcia na fragmenty)

Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce

strona 17



Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z obrazkami do układanki „Skąd się bierze owoc?”
(małe obrazki do druku i pocięcia na fragmenty)

Scenariusz nr 3

W OGRODZIE. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce
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Scenariusz nr 3  |  W ogrodzie. Dbam o siebie i jem owoce i warzywa
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z obrazkami do układanki „Skąd się bierze owoc?” [1/8]
(duże obrazki do powieszenia na tablicy)
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Scenariusz nr 3  |  W ogrodzie. Dbam o siebie i jem owoce i warzywa
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z obrazkami do układanki „Skąd się bierze owoc?” [2/8]
(duże obrazki do powieszenia na tablicy)
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Scenariusz nr 3  |  W ogrodzie. Dbam o siebie i jem owoce i warzywa
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z obrazkami do układanki „Skąd się bierze owoc?” [3/8]
(duże obrazki do powieszenia na tablicy)
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Scenariusz nr 3  |  W ogrodzie. Dbam o siebie i jem owoce i warzywa
Pomoc dydaktyczna nr 3  |  Karty z obrazkami do układanki „Skąd się bierze owoc?” [4/8]
(duże obrazki do powieszenia na tablicy)
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Pomoc dydaktyczna nr 4  |  Rebus

Żeby nasze ciało było zdrowe i prawidłowo się rozwijało, potrzebujemy 
odpowiednich składników w odpowiednich proporcjach. Ale jest jeden 
składnik szczególnie ważny. Jaki? Dowiecie się zaraz rozwiązując rebus.
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Pomoc dydaktyczna nr 5  |  Opowiadanie „Pszczoły potrzebują empatii” [1/2]

Pszczoły potrzebują empatii

Jest ciepły, majowy piątek. Maks i Zosia wracają ze szkoły. Rozmawiają o tym, jak minął im 

dzisiejszy dzień.

- Ja dzisiaj miałem świetną lekcję WF – u na stadionie – powiedział Maks.

- Tak, a co robiłeś? – zapytała Zosia.

- Już dawno tak dobrze nie pobiegałem. A i co najważniejsze, byłem pierwszy. Pokonałem 

Adasia, który zawsze wygrywał – uśmiechnął się pod nosem Maks.

- To fantastycznie! Gratuluję – szczerze odrzekła Zosia.

- A jak było u ciebie? – zapytał z zainteresowaniem.

- Mieliśmy ciekawą lekcję o pszczołach. Pani pokazała nam flm o tym, jakie one są pracowite, 

jak zbierają pyłek, nektar i zapylają kwiaty. Wiedziałeś, że tylko z zapylonego kwiatu może 

powstać owoc? – zapytała Zosia.

- Coś ty, nie wiedziałem – odparł Maks.

- Pani mówiła też o tym, że dzięki pszczołom mamy nie tylko owoce, warzywa, zioła, miód, ale 

także kawę z mlekiem, którą nasza wychowawczyni uwielbia, koszulki, dżinsy oraz kosmetyki, 

lekarstwa, a nawet świeczki. I wiesz co, one pomagają nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. To 

dzięki pszczołom mamy owoce leśne, a zwierzęta pokarm – Zosia opowiadała jak nakręcona.

- To znaczy, że bez pracy pszczół nie mógłbym pić mojego ulubionego soku owocowego – 

stwierdził Maks.

Nagle z rozpędem wtargnął na chodnik Kubuś i zagrodził im drogę.

- Cześć! O czym rozmawiacie? – zapytał.

- O pszczołach – odpowiedziała Zosia.

- A co, użądliła cię? – z zaniepokojeniem zapytał Kubuś.

- Nie, Zosia opowiada o flmie, który dzisiaj oglądała – odrzekł Maks.

- Znam się na pszczołach, mój przyjaciel Szop Pracz ma pasiekę – dodał Kubuś. Mówi, że już 

niedługo pszczoły mogą wyginąć, a jak ich nie będzie, to ludzie nie będą mieć pożywienia.



Pomoc dydaktyczna nr 5  |  Opowiadanie „Pszczoły potrzebują empatii” [2/2]

- A twój przyjaciel Szop pomaga pszczołom? – zapytał Maks.

- Przyjaciel Szop buduje ule i stawia je na łące pod lasem zaraz obok rzeki. Tam jest czyste 

powietrze i pszczoły mogą napić się wody po ciężkiej pracy. Mówi, że to bardzo ważne, gdzie 

stoi ul, bo wtedy mamy zdrowy miód. Oprócz tego namawia rolników, żeby stosowali do 

upraw nawozy naturalne oraz nie wypalali łąk i traw. Niektóre pszczoły mieszkają w ziemi, 

a poza tym na łąkach jest bardzo dużo kwiatów, a to przecież stołówka dla pszczół.

- Pani powiedziała, że dzieci też mogą pomóc pszczołom – oznajmiła Zosia.

- Tylko jak? – westchnął Maks.

- Można poprosić rodziców, żeby posadzili na balkonie lub na działce kwiaty. Najlepiej, żeby 

to były kwiaty, które kwitną od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wtedy pszczoły będą miały 

stołówkę przez cały czas. I jeszcze, żeby rodzice rzadziej kosili trawnik lub nie zawsze cały 

– z zadowoleniem odpowiedziała Zosia.

- A ja postawię na parapecie poidełko z wodą – oznajmił z dumą Maks.

- To ja spytam Szopa, jak zbudować domek dla dzikich pszczół – dodał Kubuś. Mówił, że 

pszczoły budują gniazda w różnych miejscach, na przykład w dziurach cegieł, w starych 

drzewach.

- Nasza pani mówiła, że wobec pszczół powinniśmy wykazać się „empatią” czyli zrozumie-

niem, dobrocią i troską. To dzięki szkodliwym działaniom ludzi i zmianie klimatu pszczoły mają 

problemy ze znalezieniem pokarmu i mogą wyginąć. Powinniśmy zatroszczyć się o nie dla 

siebie i dla innych ludzi i zwierząt.
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Pomoc dydaktyczna nr 6  |  Portret Zosi, Maksa i Kubusia
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jestem Zosia

Cześć,
jestem Maks
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Pomoc dydaktyczna nr 7  |  5 porcji

MUS



Wybierz Twój ulubiony sposób na marchewkę i narysuj go tu. 
Możesz także wspólnie z rodzicami napisać przepis na tę potrawę.

Marchewka to warzywo o bardzo bogatych wartościach 
odżywczych. Posiada prowitaminę A, minerały, a także jest 
bogatym źródłem beta-karotenu, który zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie wzroku, wzmacnia odporność i może 
ochronić przed rozwojem nowotworów. Można ją jeść na wiele 
sposobów - gotowaną, surową, startą, w całości, w postaci 
soku, a nawet można z niej upiec ciasto. 

MÓJ ULUBIONY SPOSÓB NA MARCHEWKĘ
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Odznaka: PRACOWITOŚĆ
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