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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Gospodarka odpadami i segregacja 

Temat zajęć: Nasza akcja – segregacja! 

Czas trwania: 30 min spacer (opcjonalnie); 40 min zajęć 

Wiek dzieci 4-6 lat 

Miejsce zajęć Okoliczne tereny zielone, sala przedszkolna 

Narzędzia/ materiały  Komiks “Eco Superheroes” 

 Pudełka i naklejki oznaczające pojemniki do 
segregacji 

 Plastikowe butelki (min. 1 dla dziecka) 

 Rolki po papierze toaletowym  lub kolorowe 
skarpetki 

 Przybory plastyczne: Plastelina, klej, farby, 
kredki – zależnie od preferencji 
prowadzącego 

 Dowolny utwór (muzyka klasyczna), 
odtwarzacz  

Cele zajęć  Kształtowanie świadomości ekologicznej 
dzieci związanej z właściwym 
zagospodarowaniem odpadów 

 Wzmocnienie więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym 

Metody i techniki  Praktycznego działania  

 Słowna – rozmowa, instrukcje, dyskusja   

Przebieg zajęć SPACER – 30 min. 

 Zaplanuj spacer z dziećmi, np. do parku.  
 Opowiedz, że idziecie na spacer, aby 

poszukać oznak dbania człowieka o 
niezaśmiecanie świata. W trakcie spaceru 
zwracaj uwagę na negatywne zachowania 
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człowieka, ale też na dobre praktyki. Warto 
zachęcić dzieci, aby spacerowały uważnie. 

 Na przykładzie kolorowych pojemników w 
okolicy, wytłumacz zasady segregacji. Dzieci 
na pewno dostrzegą również inne kosze (np. 
na psie odchody, popielniczki, kosze w 
parkach, gdzie nie segreguje się odpadów, 
etc.) 

 Podczas spaceru zachęcaj dzieci do 
ciekawości badawczej, tłumacz niejasności, 
zadawaj dodatkowe pytania. 

W SALI (jeśli jest ładna pogoda zachęcamy do 
kontynuacji zajęć na świeżym powietrzu) – 40 min 

(ze względu na wiek dzieci - wskazana jest przerwa 
w trakcie) 

 

1. Komiks „Eco Superhero” – dzieci poznają 
historię pt. „Gospodarka odpadami i ich 
segregacja”, gdzie Sara Jagodzianka i Grześ 
Tatarak, elfy ze Starego Lasu, wprowadzają je 
w trudne przyrodnicze zagadnienia. 
Nauczyciel krótko, zadając pytania otwarte 
(można wykorzystać metodę burzy mózgów) 
zachęca dzieci do podsumowania historii, 
stara się utrwalić najważniejsze elementy, 
nawiązuje do spaceru dzieci. 
Co to są śmieci/odpady? (rzeczy 
niepotrzebne, nieprzydatne, zbędne) 
Skąd się biorą odpady i gdzie występują?  
Wniosek z dyskusji: Każdy z nas wytwarza 
śmieci. 

2. Zabawa ruchowa – prosimy dzieci, aby 
przyniosły z domu zużyte plastikowe butelki, 
które i tak miały wyrzucić do śmieci. 
Pokazujemy dzieciom, ile miejsca zajmują. 
Mówimy krótko, na czym będzie polegało 
ćwiczenie. Następnie w tle włączamy 
lubianą przez dzieci muzykę klasyczną lub 
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dowolną piosenkę tematyczną. W rytm 
muzyki nauczyciel demonstruje, a dzieci 
naśladują, jak prawidłowo wyrzucać 
plastikowe butelki. Odkręcamy korek, 
zgniatamy plastik tak, aby zajął jak najmniej 
miejsca – używając dłoni, stóp. Następnie 
składujemy butelki w jedno miejsce. 
Porównujemy stos na początku ze stosem po 
zadaniu. 

3. „Domowe odpady”. Nauczyciel 
przygotowuje kilka pudełek, na których 
nakleja oznaczenia, tak, aby dzieci wiedziały, 
że są to kosze na odpowiednie odpady: 
plastik i metal, szkło, papier, bio, zmieszane, 
baterie, elektroodpady, etc. Każde dziecko 
losuje jeden obrazek (Załącznik 1), a 
następnie stara się dopasować przedmiot z 
obrazka do odpowiedniego pojemnika. 
Pozostałe dzieci pomagają swoim kolegom, 
jeśli pojawią się problemy. Należy zwrócić 
uwagę na odpady niebezpieczne - nie 
wolno ich wyrzucać do śmieci zmieszanych, 
gdyż zatruwają wodę i glebę. 

4. Praca plastyczna „Papierowe zabawki” 
Tłumaczymy dzieciom, że mogą mądrze 
kupować w sklepie zabawki przyjazne 
środowisku. Mogą też wiele zabawek zrobić 
samodzielnie wykorzystując odpady. 
Proponujemy dzieciom przygotowanie 
zwierzątek z rolek po papierze toaletowym 
lub (w przypadku starszych dzieci) pluszaków 
z kolorowych skarpetek, które dawno zgubiły 
swoją parę.* 
*Nauczycielu – poszukaj inspiracji w 
Internecie i dopasuj trudność zadania do 
swoich uczniów. Możesz zajrzeć tu: 
http://krokotak.com/ 

5. Podsumowanie zajęć 
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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Gospodarka odpadami i segregacja 

Temat zajęć: Drugie życie rzeczy 

Czas trwania: 30 min spacer (opcjonalnie); 40 min zajęć 

Wiek dzieci 4-6 lat 

Miejsce zajęć Okoliczne tereny zielone, sala przedszkolna 

Narzędzia/ materiały  Komiks “Eco Superheroes” 

 Gazety 

 Dowolny utwór (muzyka klasyczna), wybrana 
piosenka o segregacji, odtwarzacz 

 Zepsute zabawki (przykłady w opisie 
przebiegu zajęć) 

 Klej, taśma, nożyczki,  igła z nitką (kontrola i 
pomoc nauczyciela!) 

Cele zajęć  Kształtowanie świadomości ekologicznej 
dzieci związanej z właściwym 
zagospodarowaniem odpadów 

 Wzmocnienie więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym 

Metody i techniki  Praktycznego działania  

 Słowna – rozmowa, instrukcje, dyskusja, burza 
mózgów 

Przebieg zajęć SPACER – 30 min. 

 Zaplanuj spacer z dziećmi, np. do parku. 
Przed wyjściem rozdaj dzieciom rękawiczki, 
worki na śmieci w 4 kolorach. Poproś, aby nie 
podnosiły szklanych przedmiotów 
samodzielnie, jeśli są potłuczone. 

 Opowiedz, że idziecie na spacer połączony z 
dbaniem o nasze środowisko. W trakcie 
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spaceru zwracaj uwagę na negatywne 
zachowania człowieka, ale też na dobre 
praktyki. 

 Warto wytłumaczyć dzieciom, aby 
spacerowały uważnie – starając się nie 
niszczyć przyrody (np. nie deptać owadów, 
kwiatów, itp.) 

 Podczas spaceru zachęcaj dzieci do 
ciekawości badawczej, tłumacz niejasności, 
zadawaj dodatkowe pytania. 

 

W SALI (jeśli jest ładna pogoda zachęcamy do 
kontynuacji zajęć na świeżym powietrzu) – 40 min 

(ze względu na wiek dzieci - wskazana jest przerwa 
w trakcie) 

1. Przypomnienie przygody Sary Jagodzianki i 
Grzesia Tataraka związanej z ochroną 
przyrody. Wspólne podsumowanie 
obserwacji ze spaceru. 

2. Dzieci już wiedzą, że należy segregować 
odpady. Nauczyciel pyta dzieci, czy słyszały 
pojęcie recykling? Wspólnie wyjaśniają 
znaczenie pojęcia. Dyskusja, burza mózgów. 

3. Zabawa ruchowa – „Drugie życie gazety” 
Każde dziecko otrzymuje niepotrzebną już 
gazetę. W tle nauczyciel włącza dynamiczną 
muzykę klasyczną. Dzieci podskakują 
rytmicznie trzymając gazety w rękach. 
Podczas przerwy w muzyce nauczyciel 
wskazuje, co dzieci muszą zrobić z gazety: 
lunetę, wachlarz, batutę. Starają się nie 
zniszczyć gazety. Jako ostatnią robią piłkę. 
Następnie ustawiają się w rzędzie i kolejno 
próbują trafić gazetową piłka do kosza. 

4. „Napraw – nie wyrzucaj!” – praca techniczna 
w grupach. Nauczyciel pokazuje kilka 
zepsutych zabawek (zebrane zasobów 
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przedszkolnych: lalka z oderwaną ręką, miś z 
urwanym oczkiem, książka ze zniszczoną 
okładką, auto bez kółka, etc.). Dzieli dzieci 
na 3 osobowe grupy. Każda dostaje inną 
zabawkę. Ich zadaniem jest spróbować 
znaleźć jak najwięcej możliwości i sposobów, 
aby nie wyrzucać zabawki, a naprawić ją. 
Otrzymują kilka minut na zebranie pomysłów, 
następnie wspólnie dyskutujemy o 
pomysłach. Kolejny etap – dzieci próbują 
naprawić zabawki samodzielnie – otrzymują 
taśmę, klej i inne przydatne materiały. 
Nauczyciel asystuje, wspiera, pomaga. 
Podsumowujemy pracę – czy udało się, czy 
było trudno, etc. Jeżeli nie udało się czegoś 
naprawić, zastanawiamy się, jak można 
inaczej wykorzystać zabawkę lub jej 
elementy. 
Warto wyjaśnić dzieciom, że powinniśmy 
dbać o nasze zabawki, że warto je 
naprawiać zamiast kupować nowe. Można 
też wymieniać się zabawkami lub 
przekazywać niezniszczone innym dzieciom.  

5. Nauczyciel uczy dzieci piosenki utrwalającej 
zasady segregacji (wersja językowa właściwa 
dla języka ojczystego) 

6. Podsumowanie zajęć 
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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Odpowiedzialna konsumpcja i gospodarowanie w myśl nurtu zero 
waste 

Temat zajęć: Świadoma konsumpcja 

Czas trwania: 2 x 30 min 

Wiek dzieci 5-6 

Miejsce zajęć sala przedszkolna/ogród 

Narzędzia/ materiały Komiks “Eco Superheroes”, przedmioty potrzebne 
do wyjścia na zakupy (przyjazne i nieprzyjazne 
środowisku), gazetki reklamowe, klej, nożyczki, 
papier A4, produkty do zabawy w ekologiczne 
zakupy 

Cele zajęć Nauczenie dzieci rozumienia definicji odpadów, 
postrzegania rzeczy jako przedmiotów o dużej 
wartości, przyswojenie podstaw definicji piramidy 
odpadów, postawienie zapobiegania na 
pierwszym miejscu w życiu dzieci i ich najbliższym 
otoczeniu. 

Metody i techniki ● Prezentacja 

● Dyskusja 

● Opowiadanie 

● Wyjaśnianie 

● Obserwacja 

● Edukacja wizualna  

● Pedagogika aktorska 

● Praca w grupie/praca indywidualna 

Przebieg zajęć Zalecane działania 
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I.  

Zapoznanie dzieci z komiksem. Wychowawca 
czyta historyjkę. Następnie można rozpocząć 
dyskusję w grupie na temat ludzkiego zachowania 
w opowiadaniu oraz działań Sary i Grzesia. Dzieci 
mogą swobodnie odwoływać się do własnych 
doświadczeń z zakupów. 

II.  

Dzieci zapoznają się z 12 punktami odpowiedzialnej 
konsumpcji. 

12 punktów odpowiedzialnej konsumpcji: 

1. TWOJE PIENIĄDZE MAJĄ WPŁYW! 

Kupowanie czegoś jest twoją własną decyzją. 
Możesz zdecydować, co lub kogo chcesz 
wspierać, a kogo nie. Nie wolno Ci wspierać 
zanieczyszczenia środowiska, chemizacji i 
masowej produkcji gęstych, szkodliwych i 
niepotrzebnych substancji. 

2. NAJDROŻSZE SĄ ŚMIECI! 

Wyrzucanie śmieci to bezsensowna strata 
pieniędzy dla Ciebie i obciążenie dla 
środowiska: Zawsze zastanów się, ile wyrzucasz z 
tego, co kupiłeś. 

3. LISTA ZAKUPÓW! 

Przed zakupami zastanów się, czego 
potrzebujesz. Duże sklepy próbują kusić 
profesjonalnymi metodami, żebyś wydał swoje 
pieniądze na niepotrzebne rzeczy. Nie daj się 
nabrać na "półkowe sztuczki". 

4. KUPUJ LOKALNIE! 

Zamiast do supermarketów, wybierz się na 
zakupy na targowiska lub do lokalnych 
sprzedawców. Szukaj dobrych miejsc. 
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5. JAK WIELE PLASTIKU PRZYNOSISZ DO DOMU? 

Zabierz ze sobą torbę lub woreczek, nie decyduj 
się na plastikowe torby. Szukaj opakowań 
zwrotnych lub pochodzących z recyklingu. 

6. SPRAWDZAJ POCHODZENIE! 

Nie daj się nabrać na piękny wygląd lub 
zabawne hasła: Unikaj kupowania towarów, 
które zostały wykonane ze sztucznych 
materiałów lub były chemizowane w 
fabrykach. 

7. CZYTAJ ETYKIETY! 

Produkty spożywcze i kosmetyki mogą zawierać 
ogromne ilości szkodliwych (i niepotrzebnych) 
substancji. Nie narażaj swojego ciała na 
działanie chemikaliów (ani wewnątrz, ani na 
zewnątrz), jeśli możesz - kup naturalne produkty. 

8. PIĘKNO BEZ OKRUCIEŃSTWA! 

Wybieraj takie kosmetyki, które były nie były 
testowane na zwierzętach i nie zawierają 
materiałów pozyskiwanych od zwierząt. 

9. TRWAŁE ZASTOSOWANIE! 

Unikaj kupowania rzeczy jednorazowego użytku, 
ich masowa produkcja i utylizacja może wiązać 
się z marnowaniem energii i zanieczyszczeniem 
środowiska. 

10. ZAWSZE KUPUJ ŚWIEŻE! 

Kupujcie świeże, krajowe i sezonowe warzywa i 
owoce zamiast towarów, które zostały 
wyhodowane w szklarniach, przewiezione przez 
dziesięć tysięcy kilometrów, sztucznie 
dojrzewające, pakowane bez powodu i 
konserwowane sztucznymi substancjami. 

11. KUPUJ LOKALNE PRODUKTY! 
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Szukaj towarów, które zostały wyprodukowane 
w Twojej okolicy. W ten sposób możesz 
wesprzeć swoje lokalne środowisko. Co więcej, 
w mniejszym stopniu przyczyniasz się do 
obciążenia środowiska zanieczyszczeniami 
związanymi z transportem. 

12. TO NIE JEST TO SAMO! 

Oczywiście, nie ma produktu idealnego, ale 
zawsze możesz poszukać lepszego. Bądź 
świadomy: Dowiedz się więcej o produktach: 
kto je produkuje, co zawierają, z jakiego 
materiału są ich opakowania i gdzie trafiają. 

III.  

Zabawa ruchowa: Wybieranie ze stosu 
przedmiotów, które są potrzebne na wyjście 
na zakupy- Jak przygotowujemy się do 
zakupów? 

Dobrze poradzą sobie te dzieci, które 
pomyślą o następującym wyposażeniu: 
wytłaczanka na jajka, worek tekstylny, 
własne pudełko lub butelka, lista zakupów... 

a) Edukacja wizualna: Tworzenie własnej listy 
zakupów z wyklejaniem. Przyklejanie 
wyciętych wcześniej symboli/ lub naklejek 
różnych produktów na własną listę zakupów. 

b) Gra teatralna: targ/gra w sklep bez 
opakowań. 

Wychowawca może zorganizować sklep z 
zabawkami, artykułami spożywczymi i wagą, 
a dzieci muszą wybierać spośród produktów 
o najmniejszym negatywnym wpływie na 
gospodarkę, np. zgodnie z własnymi listami 
zakupów. 
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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Odpowiedzialna konsumpcja i zero waste 

Temat zajęć: Świadome zakupy 

Czas trwania:  

Wiek dzieci 5-6 

Miejsce zajęć sala przedszkolna 

Narzędzia/materiały Komiks “Eco Superheroes”, zdjęcia oznakowań 
ekologicznych, taśma klejąca, papier, markery, 
farby, kredki, wierszyk związany z tematem, 
"wyposażenie sklepu" 

Cele zajęć Nauczenie dzieci rozumienia definicji odpadów, 
postrzegania rzeczy jako przedmiotów o dużej 
wartości, przyswojenie podstaw definicji piramidy 
odpadów, postawienie zapobiegania na 
pierwszym miejscu w życiu dzieci i ich najbliższym 
otoczeniu. 

Metody i techniki ● Prezentacja 

● Dyskusja 

● Opowiadanie 

● Wyjaśnianie 

● Obserwacja 

● Edukacja wizualna  

● Pedagogika aktorska 

● Praca w grupie/praca indywidualna 

Przebieg zajęć Zalecane działania 

I.  

Zapoznanie dzieci z komiksem. Wychowawca 
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czyta historyjkę. Następnie można rozpocząć 
dyskusję w grupie na temat ludzkiego zachowania 
w opowiadaniu oraz działań Sary i Grzesia. Dzieci 
mogą swobodnie odwoływać się do własnych 
doświadczeń z zakupów. 

 

Dzieci poznają główne oznakowania ekologiczne, 
takie jak Eco-friendly Trademark, Fairtrade, 
produkty wolne od testów na zwierzętach,  
oznakowania ekologiczne UE, FSC, produkty 
nadające się do recyklingu, itp. 

Wychowawca umieszcza różne oznaczenia 
ekologiczne na ścianie i opowiada dzieciom o ich 
znaczeniu. Dzieci mogą podzielić się swoimi 
własnymi doświadczeniami z tymi oznakowaniami. 

II.  

a) Zabawa ruchowa: Na podeszwy stóp dzieci 
naklejamy różne oznakowania, a celem jest 
odnalezienie przez dzieci takich samych 
naklejek na podeszwach stóp innych dzieci. 
Po utworzeniu grup, każda z nich  pokazuje, 
jakie oznakowanie posiada i opowiada o 
niej kilka informacji. 

b) Edukacja wizualna: Dzieci wspólnie 
przygotowują duży plakat, na którym każdy 
może dodać swoje ulubione oznakowanie 
ekologiczne, a plakat ten może być 
wykorzystany jako dekoracja klasy. 

c) Pedagogika aktorska: Zabawa w 
odpowiedzialne zakupy. Wychowawcy 
organizują sklep, w którym można znaleźć 
po trzy sztuki każdego produktu. Dzieci 
muszą wybrać najbardziej przyjazne dla 
środowiska produkty zgodnie z podaną listą 
zakupów. To ćwiczenie może być 
przeprowadzone w grupach lub 
indywidualnie. 
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d) Nauka wierszyka (znajdź wierszyk związany z 
tematem) 

 

 

 

  



 
 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
within International Visegrad Fund 

‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Czysta energia 

Temat zajęć: Skąd czerpiemy energię? 

Czas trwania: 30 min. spacer (opcjonalnie); 40 min. zajęć 

Wiek dzieci 4-6 lat 

Miejsce zajęć Okoliczne tereny zielone, sala przedszkolna 

Narzędzia/ materiały  Komiks “Eco Superheroes” 

 Duży arkusz papieru, kolorowe mazaki 

 Słoik, zapałki, kartka 

 Talerzyk, świeca, zapalniczka lub zapałki 

Cele zajęć  Poszerzanie wiedzy o źródłach energii, 
sposobach jej wykorzystania i oszczędzania 

 Wzmocnienie więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym 

Metody i techniki  Praktycznego działania  

 Słowna – rozmowa, instrukcje, dyskusja   

 Poglądowa, obserwacja 

Przebieg zajęć SPACER – 30 min. 

 Zaplanuj spacer z dziećmi po okolicy. Przed 
wyjściem poproś, aby rozglądały się uważnie, 
zwracały uwagę na to, co zanieczyszcza 
powietrze, którym oddychamy, itp. 

 Podczas spaceru zachęcaj dzieci do 
ciekawości badawczej, tłumacz niejasności, 
zadawaj dodatkowe pytania. 

W SALI (jeśli jest ładna pogoda zachęcamy do 
kontynuacji zajęć na świeżym powietrzu) – 40 min 

(ze względu na wiek dzieci - wskazana jest przerwa 
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w trakcie) 

1. Komiks „Eco Superheroes” – dzieci poznają 
historię pt. „Czysta energia”, gdzie Sara 
Jagodzianka i Grześ Tatarak, elfy ze Starego 
Lasu, wprowadzają je w trudne przyrodnicze 
zagadnienia. 
Nauczyciel krótko, zadając pytania otwarte, 
zachęca dzieci do podsumowania historii, 
stara się utrwalić najważniejsze elementy. 

2. Co to jest energia?  
Nauczyciel układa przed dziećmi arkusz 
papieru. Zachęca dzieci do wypowiadania 
swoich skojarzeń do słowa „energia”. Stara 
się narysować pomysły dzieci (pisanie 
możliwe w grupie dzieci czytających). Dzieci 
wypowiadają się, z czym kojarzy im się to 
słowo, w jakich sytuacjach się go używa, itp. 
Powstaje obrazkowa mapa myśli, skojarzeń.  
Dodatkowe pytania, kiedy dzieci przejdą do 
tematu elektryczności: Co to jest prąd? Gdzie 
powstaje? Do czego używamy go w 
domach? Jak tam trafia? Co się dzieje, kiedy 
wyłączają prąd? Jak wyglądałby świt bez 
prądu? Itp. 

3. Zabawa ruchowa „Prąd” 
Nauczyciel zachęca dzieci do swobodnego 
poruszania się po sali. Wymienia nazwy 
różnych przedmiotów, urządzeń. Jeżeli dzieci 
usłyszą nazwę urządzenia, które potrzebuje 
prądu do działania muszą jak najszybciej 
połączyć się formując „kabel” trzymając się 
za ręce. Zabawa powtarzana kilkukrotnie. 

4. Eksperymenty 
a) Dym 

Nauczyciel zamyka w słoiku 
podpaloną kartkę. Dzieci stają w 
różnych miejscach sali. Nauczyciel 
delikatnie uchyla wieczko, dzieci 
siadają, kiedy poczują zapach dymu. 
Czekamy aż do ostatniej osoby. 



 
 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
within International Visegrad Fund 

Nauczyciel pyta dzieci, czy widziały 
dym w momencie, kiedy go poczuły. 
Opowiada dzieciom o smogu, o tym, 
że nie zawsze zanieczyszczenia 
widzimy czy czujemy. 

b) Czy oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem może być szkodliwe? 
Pod nadzorem nauczyciela dzieci 
obserwują, co pojawia się na talerzyku 
zbliżonym do płomienia świecy. 
Wspólnie podsumowują, co 
zobaczyły. 

5. Podsumowanie zajęć 
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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Czysta energia 

Temat zajęć: Źródła dobrej energii 

Czas trwania: 30 min. spacer (opcjonalnie); 40 min. zajęć 

Wiek dzieci 4-6 lat 

Miejsce zajęć Okoliczne tereny zielone, sala przedszkolna 

Narzędzia/ materiały  Komiks “Eco Superheroes” 

 Załącznik 1, koperty 

 Patyki, naturalne materiały(szyszki, liście), 
sznurki, ozdoby wykorzystywane 
ponownie 

Cele zajęć  Poszerzanie wiedzy o źródłach energii, 
sposobach jej wykorzystania i 
oszczędzania 

 Wzmocnienie więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym 

Metody i techniki  Praktycznego działania  

 Słowna – rozmowa, instrukcje, dyskusja, 
burza mózgów 

 Poglądowa, obserwacja 

Przebieg zajęć SPACER – 30 min. 

 Zaplanuj spacer z dziećmi po okolicy. 
Przed wyjściem poproś, aby rozglądały 
się uważnie, zwracały uwagę na 
elementy, do których potrzebna jest 
energia, jak pozyskiwany jest prąd, itp. 

 Podczas spaceru zachęcaj dzieci do 
ciekawości badawczej, tłumacz 
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niejasności, zadawaj dodatkowe pytania. 

W SALI (jeśli jest ładna pogoda zachęcamy do 
kontynuacji zajęć na świeżym powietrzu) – 40 
min 

(ze względu na wiek dzieci - wskazana jest 
przerwa w trakcie) 

1. Przypomnienie przygody Sary Jagodzianki 
i Grzesia Tataraka związanej z energią. 
Wspólne podsumowanie obserwacji ze 
spaceru. 

2. Jak zadbać o czyste powietrze – 
detektywi w akcji. Dzieci poszukują 
ukrytych w sali kopert. W środku znajdują 
się puzzle obrazkowe (Załącznik 1), które 
przedstawiają alternatywne źródła 
energii: energię wiatru, słońca i wody. 
Nauczyciel dzieli dzieci na grupy – 
układają wspólnie puzzle. 
Krótko omawiają, co przedstawiają 
obrazki.  

3. Zabawa ruchowa „Dobra energia” 
Nauczyciel wymienia kolejno źródła 
energii (słońce, wiatr, woda). Dzieci 
radośnie przemieszczają się po sali. Kiedy 
usłyszą wymienione nieodnawialne 
źródło energii (węgiel), kucają. 

4. Dzieci wykonują ozdobę poruszaną 
wiatrem. Tłumaczymy dzieciom, że nie 
zawsze zabawki muszą być zasilane 
prądem czy bateriami. Zachęcamy do 
ekologicznego działania. 
Do patyczka przywiązują sznureczki, 
ozdabiają kawałkami materiałów, 
koralikami, wstążkami – dowolnymi 
materiałami upcyclingowymi lub 
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naturalnymi – szyszkami, liśćmi, etc. 
5. Podsumowanie zajęć. 
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Załącznik 1*: Źródła energii odnawialnej 

 

*Zdjęcia do wycięcia i rozcięcia na mniejsze elementy zależnie od umiejętności dzieci 

Źródło zdjęć: pixabay.com 
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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Ochrona przyrody 

Temat zajęć: Obdarowani przez Panią Przyrodę 

Czas trwania: 30 min. spacer (opcjonalnie); 40 min. zajęć 

Wiek dzieci 4-6 lat 

Miejsce zajęć Okoliczne tereny zielone, sala przedszkolna 

Narzędzia/ materiały  Komiks “Eco Superheroes” 

 Worek lub pudełko, opcjonalnie: muszelki, 
owoce, warzywa 

 Plastelina, klej, farby, kredki – zależnie od 
preferencji prowadzącego 

Cele zajęć  Budzenie wrażliwości na piękno przyrody, 
zachęcenie dzieci do dbania o czystość 
środowiska 

 Wzmocnienie więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym 

Metody i techniki  Praktycznego działania  

 Słowna – rozmowa, instrukcje, dyskusja   

Przebieg zajęć SPACER – 30 min. 

 Zaplanuj spacer z dziećmi, np. do parku. 
Przed wyjściem poproś, aby rozglądały się 
uważnie, poszukiwały ciekawych elementów 
przyrody: zwierzęta, ptaki, rośliny, ale też inne 
przyrodnicze okazy: liście, kamienie, kawałki 
kory, itp. Dzieci mogą zabrać ze sobą lupy, 
aby dokładniej obserwować mniejszych 
mieszkańców parku. 

 Warto wytłumaczyć dzieciom, aby 
spacerowały uważnie – starając się nie 
niszczyć przyrody (np. nie deptać owadów, 
kwiatów, itp.). 
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 Poproś dzieci, aby zabrały ze sobą jeden lub 
dwa „skarby przyrody”.  

 Podczas spaceru zachęcaj dzieci do 
ciekawości badawczej, tłumacz niejasności, 
zadawaj dodatkowe pytania. 

 Po powrocie, dzieci odkładają przedmioty 
do pudełka lub worka (tak, aby nie były one 
widoczne z zewnątrz). 

W SALI (jeśli jest ładna pogoda zachęcamy do 
kontynuacji zajęć na świeżym powietrzu) – 40 min 

(ze względu na wiek dzieci - wskazana jest przerwa 
w trakcie) 

 

6. Komiks „Eco Superhero” – dzieci poznają 
historię pt. „Ochrona przyrody”, gdzie Sara 
Jagodzianka i Grześ Tatarak, elfy ze Starego 
Lasu, wprowadzają je w trudne przyrodnicze 
zagadnienia. 
Nauczyciel krótko, zadając pytania otwarte, 
zachęca dzieci do podsumowania historii, 
stara się utrwalić najważniejsze elementy, 
nawiązuje do spaceru dzieci. 

7. „Worek Pani Przyrody” – dzieci kolejno 
podchodzą do worka ze skarbami 
znalezionymi na spacerze (można dołożyć 
inne, aby utrudnić zadanie – np. muszle, 
warzywa lub owoce), wkładają do środka 
rękę wybierając dowolną rzecz i tylko 
poprzez dotyk próbują odgadnąć jej nazwę.  

8. Zabawa ruchowa „Jesteśmy częścią 
przyrody” 
Nauczyciel powtarza z dziećmi 3 pozy – 
naśladowanie drzewa na wietrze, 
rozkwitającego kwiatka oraz pszczoły. Dzieci 
biegają po sali. Na hasło: drzewo, kwiat lub 
pszczoła – naśladują pozy wskazane 
wcześniej przez nauczyciela.  

9. Kompozycja plastyczna „Przyroda wokół 
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nas”. Dzieci tworzą kompozycję plastyczną z 
wykorzystaniem swoich skarbów. Wybierają 
jeden dowolny element, przyklejają go na 
kartce i dowolnymi technikami dopełniają 
rysunek 

10. Podsumowanie zajęć 
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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Ochrona przyrody 

Temat zajęć: Dbamy o przyjaźń z Panią Przyrodą 

Czas trwania: 30 min. spacer (opcjonalnie); 40 min. zajęć 

Wiek dzieci 4-6 lat 

Miejsce zajęć Okoliczne tereny zielone, sala przedszkolna 

Narzędzia/ materiały  Komiks “Eco Superheroes” 

 Doniczki (upcycling), ziemia do kwiatów, 
łopatki (mogą być dziecięce do piasku), 
nasiona lub ukorzenione pędy 

Cele zajęć  Budzenie wrażliwości na piękno przyrody, 
zachęcenie dzieci do dbania o czystość 
środowiska 

 Wzmocnienie więzi ze środowiskiem 
przyrodniczym 

Metody i techniki  Praktycznego działania  

 Słowna – rozmowa, instrukcje, dyskusja, burza 
mózgów 

Przebieg zajęć SPACER – 30 min. 

 Zaplanuj spacer z dziećmi po okolicy. Przed 
wyjściem poproś, aby rozglądały się uważnie, 
zwracały uwagę na elementy, które człowiek 
wprowadza do przyrody, które są dla niej 
szkodliwe. 

 Podczas spaceru zachęcaj dzieci do 
ciekawości badawczej, tłumacz niejasności, 
zadawaj dodatkowe pytania. 

 Dzieci mogą zwracać uwagę na śmieci na 
trawnikach, spaliny samochodów, dym z 
kominów. 
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W SALI (jeśli jest ładna pogoda zachęcamy do 
kontynuacji zajęć na świeżym powietrzu) – 40 min 

(wskazana jest przerwa) 

7. Przypomnienie przygody Sary Jagodzianki i 
Grzesia Tataraka związanej z ochroną 
przyrody. Wspólne podsumowanie 
obserwacji ze spaceru. 

8. Dyskusja – jak my możemy dbać o przyrodę? 
Burza mózgów w poszukiwaniu pomysłów 
(Załącznik 1). 

9. Zabawa ruchowa „Porządki dla Pani 
Przyrody” 
Nauczyciel rozkłada w sali „śmieci” (można 
wykorzystać szarfy, woreczki, kolorowe korki – 
dowolny element dostępny w sali). Dzieci 
biegają po całej sali. Na umówiony sygnał 
podnoszą jedną rzecz i wrzucają do 
przygotowanego kosza. Zabawa powtarzana 
jest do momentu „wysprzątania” całej sali. 

10. Rymowanki. Dzieci tworzą proekologiczne 
hasła. Zachęcamy do kreatywności. 
Nauczyciel zapisuje je i utrwala przy różnych 
okazjach. Przykłady do dokończenia (można 
użyć własnych pomysłów): 

 Dbamy o przyrodę… 
 Na Ziemi mieszkamy… 
 Przyjaciel przyrody… 
 My przedszkolaki zmieniamy świat… 

11. Rośliny dla Pani Przyrody 
Dzieci wspólnie z nauczycielem sadzą kwiaty, 
które potem będą nie tylko zdobiły parapety, 
ale też pozytywnie wpływały na powietrze w 
sali. 

11. Podsumowanie zajęć 
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Załącznik 1: Jak możemy dbać o przyrodę? Przykłady. 

 

 Wyłączajmy oświetlenie w pomieszczeniach, w których nie przebywamy. 

 Segregujmy odpady – to ważne surowce. 

 Oszczędzajmy papier, np. malując po obu stronach kartki. 

 Unikajmy kupowania rzeczy z plastiku. 

 Podczas zakupów używajmy własnych toreb wielorazowych, woreczków, pojemników. 

 Zużyte baterie wrzucajmy do oznaczonych koszy w sklepach. 

 Korzystajmy z kąpieli pod prysznicem zamiast w wannie. 

 Oszczędzajmy wodę w toalecie. 

 Oszczędzajmy wodę przy zmywaniu. 

 Dbajmy, aby woda nie kapała z kranów. 

 Używajmy energooszczędnych sprzętów. 

 Używajmy ekologicznych, naturalnych detergentów. 

 Wybierajmy ekologiczne środki transportu: komunikacja miejska, rower, pociąg, własne nogi. 

 Szanujmy przyrodę, np. nie depczmy roślin, zachowujmy ciszę w lesie, itp. 

 Nie kupujmy nadmiernej ilości jedzenia – nie marnujmy żywności. 

 Myjmy zęby szczoteczką bambusową lub z recyklingu, a podczas ich mycia zakręcajmy wodę. 

 Zrezygnujmy z plastikowych patyczków higienicznych. 

 Używajmy butelek wielokrotnego użytku na napoje. 

I wiele innych… 
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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Globalna zmiana klimatu i podwodne życie 

Temat zajęć: Podwodne życie 

Cza trwania: 2 x 30 min 

Wiek dzieci 5-6 

Miejsce zajęć sala przedszkolna/ "muzeum ryb” 

Narzędzia/ materiały koce i pudełka po butach, zabawkowe zwierzątka 
przyniesione z domu, komiks “Eco Superheroes”, 
niebieski i biały papier, klej, nożyczki, ekran do 
wyświetlania wideo na YouTube, zdjęcia, rysunek - 
dwie planety, wierszyk związany z tematem, 
plastelina, kredki, papier kolorowy 

Cele zajęć Dzieci powinny rozumieć pojęcie zmiany klimatu i 
być w stanie wyznaczyć sobie konkretne cele 
związane ze zmianą klimatu w ich życiu. Powinny 
znać i rozumieć właściwości wody. 

Metody i techniki ● Prezentacja 

● Dyskusja 

● Opowiadanie 

● Wyjaśnianie 

● Obserwacja 

● Edukacja wizualna  

● Pedagogika aktorska 

● Słuchanie muzyki 

● Praca w grupie/praca indywidualna 

Przebieg zajęć Zalecane działania: 

I.  
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a) Prezentacja: Wychowawca i dzieci wspólnie 
budują górę lodową z koców i pudełek po 
butach. Na górze lodowej i otaczającym ją 
morzu umieszczają przyniesione z domu 
zwierzątka polarne. W międzyczasie 
rozmawiają o roli regionów polarnych na 
naszej planecie. Mała góra lodowa 
symbolizuje, jak mało miejsca do życia 
pozostaje dla zwierząt z powodu topnienia 
pokryw lodowych na biegunach. 

b) Opowiadanie: Edukator czyta przygody Sary 
Jagodzianki i Grzesia  Tataraka. Następnie 
omawia z dziećmi ich własne 
doświadczenia na temat tego, co mogą 
zrobić dla ochrony wody. 

c) Edukacja wizualna: Tworzenie obrazka 
niedźwiedzia polarnego z dłoni: 

 

II. Co znajduje się pod wodą? 

a) Wycieczka naukowa: Wizyta w Tropikarium 
lub obejrzenie filmu o życiu podwodnym: 

wersja angielska: 
https://www.youtube.com/watch?v=JOJkvhSpBiQ 

Podczas wizyty poznają życie w środowisku 
wodnym, wychowawcy rozmawiają o tym, co 
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nam grozi, jeśli nie będziemy właściwie 
traktować środowiska. 

b) Gra w układanie obrazków związanych z 
wodą: Wychowawcy rysują na tablicy dwie 
planety: wesołą i smutną. Dzieci otrzymują różne 
karty przedstawiające różne czynności. Muszą 
ułożyć obrazki tak, aby pokazać, która 
czynność sprawia, że planeta jest szczęśliwa, a 
która smutna: 

Treść obrazków: 

1. SZCZĘŚLIWA PLANETA: 

zużyty olej oddawany na stacji 
benzynowej lub w punkcie zbiórki.  

sadzenie drzew 

zbieranie śmieci 

czyszczenie oceanu 

zakręcanie kranu podczas mycia zębów 

zbieranie wody deszczowej 

jazda na rowerze 

toaleta kompostująca 

2. SMUTNA PLANETA: 

odkręcony kran podczas mycia zębów 

śmieci wyrzucane do rzek 

marnowanie jedzenia 

wypadek tankowca z ropą 

podróżowanie wszędzie samochodem 

dymiące kominy fabryk 

śmieci w lasach 
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zużyty olej wylewany do kanalizacji 

c) Edukacja wizualna: Wykonanie akwarium 
dla rybek z pudełka po butach. 

d) Nauka wierszyka: Znajdź wierszyk związany z 
tematem. 
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‘ECO Superhero’ Scenariusze zajęć dla dzieci 

Temat: Globalna zmiana klimatu i podwodne życie 

Temat zajęć: Obieg wody 

Czas trwania: 60 minut 

Wiek dzieci  5-6 

Miejsce zajęć sala przedszkolna/ogród 

Narzędzia/materiały PLastikowa torba, markery, woda, taśma klejąca, 
barwniki wodne  lub barwniki spożywcze, komiks  “Eco 
Superheroes”, papier, farbki, wiersz związany z 
tematem, wędka (patyk, sznurek, haczyk), przedmioty 
mające imitować śmieci, ekran do wyświetlania wideo 
na YouTube 

Cele zajęć Dzieci powinny wiedzieć, rozumieć i pokochać  wodę, 
która jest naszym największym skarbem. 

Metody i techniki ● Prezentacja 

● Dyskusja 

● Opowiadanie 

● Wyjaśnianie 

● Obserwacja 

● Edukacja wizualna 

● Pedagogika aktorska 

● Słuchanie muzyki 

● Praca w grupie/praca indywidualna 



 
 

Przebieg zajęć Zalecane działania:

 

 

 

 

 

Podkreślajcie i doceniajcie różne dobroczynne 
działania wody, sprawdźcie, w jaki sposób przyczynia 
się ona do naszego codziennego życia, doceńcie jej 
znaczenie i dbajcie o jej ochronę! Wiecie, 
rozmawialiśmy już o tym: podczas mycia rąk i higieny 
odkręcajmy wodę tylko 
na tak długo, jak jest to 
konieczne. Nie marnujmy 
jej niepotrzebnie! Dzieci 
mogą obejrzeć bajkę na 
temat obiegu wody.

angielska wersja ba
Paxi 
https://www.youtube.co
m/watch?v=yVQEslsaIgY

 

Następnie, na podstawie bajki, powinni stworzyć model 
ich własnego cyklu wodnego w klasie, aby łatwiej 
zrozumieć te procesy. Narysuj na plastikowej torbie 
chmury i słońce, a na jej 
Napełnij ją odrobiną wody (możesz ją zabarwić 
barwnikiem wodnym lub spożywczym). Przyklej torbę 
na oknie aby dzieci mogły ją łatwo zobaczyć.

 

II.

The “ECO Superhero” project is co

Zalecane działania: 

 

 

 

 

 

I.  

Podkreślajcie i doceniajcie różne dobroczynne 
działania wody, sprawdźcie, w jaki sposób przyczynia 
się ona do naszego codziennego życia, doceńcie jej 
znaczenie i dbajcie o jej ochronę! Wiecie, 
rozmawialiśmy już o tym: podczas mycia rąk i higieny 
odkręcajmy wodę tylko 
na tak długo, jak jest to 
konieczne. Nie marnujmy 
jej niepotrzebnie! Dzieci 
mogą obejrzeć bajkę na 
temat obiegu wody. 

angielska wersja bajki: 
Paxi - The water  cycle 
https://www.youtube.co
m/watch?v=yVQEslsaIgY 

 

Następnie, na podstawie bajki, powinni stworzyć model 
ich własnego cyklu wodnego w klasie, aby łatwiej 
zrozumieć te procesy. Narysuj na plastikowej torbie 
chmury i słońce, a na jej dolnej części małe jeziorko.  
Napełnij ją odrobiną wody (możesz ją zabarwić 
barwnikiem wodnym lub spożywczym). Przyklej torbę 
na oknie aby dzieci mogły ją łatwo zobaczyć.

 

II.  

” project is co-financed  

Podkreślajcie i doceniajcie różne dobroczynne 
działania wody, sprawdźcie, w jaki sposób przyczynia 
się ona do naszego codziennego życia, doceńcie jej 
znaczenie i dbajcie o jej ochronę! Wiecie, 
rozmawialiśmy już o tym: podczas mycia rąk i higieny 

Następnie, na podstawie bajki, powinni stworzyć model 
ich własnego cyklu wodnego w klasie, aby łatwiej 
zrozumieć te procesy. Narysuj na plastikowej torbie 

dolnej części małe jeziorko.  
Napełnij ją odrobiną wody (możesz ją zabarwić 
barwnikiem wodnym lub spożywczym). Przyklej torbę 
na oknie aby dzieci mogły ją łatwo zobaczyć. 



 
 

The “ECO Superhero” project is co-financed  
within International Visegrad Fund 

a) Wychowawca czyta przygody Sary Jagodzianki i 
Grzesia Tataraka. Następnie omawia z dziećmi 
ich własne doświadczenia na temat tego co 
mogą zrobić dla ochrony wody i podwodnego 
życia. 

b) Pod czujnym okiem wychowawcy dzieci 
powinny namalować najlepsze pomysły na 
wspólnym plakacie, aby wizualnie przedstawić 
swoje pomysły. 

III.  

a) Zabawa ruchowa: Czyszczenie jeziora lub 
łowienie śmieci. Dzieci za pomocą wędek 
powinny wyciągnąć śmieci z basenu. Najlepiej 
byłoby, gdybyśmy mieli wystarczającą ilość 
sprzętu do przeprowadzenia zawodów 
pomiędzy dwoma drużynami. Aby wygrać, 
dzieci powinny w określonym czasie wyłowić z 
akwenu więcej śmieci niż druga drużyna. Ta gra 
może być również przeprowadzona z całą klasą, 
jeśli mamy urządzenie do podnoszenia, które 
może być poruszane przez wyrównany ruch 
czwórki dzieci. 

b) Nauka wierszyka: Znajdź wiersz związany z 
tematem! 

c) Słuchanie muzyki: Wysłuchanie znanej drugiej 
części utworu Mávlast Bedřicha Smetany, która 
nosi tytuł Rzeka (tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=X8PnN0Ffx
WE), i naśladowanie jej rytmu. Wychowawca 
może poprosić dzieci, aby zamknęły oczy i przy 
pomocy muzyki wyobraziły sobie jak cicho 
szumiący strumyk staje się wielką rzeką. 

 

 

 


