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Prace konkursowe

Wkładka do Aury nr 3/2017.  Adres redakcji: ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków 

Projekt  dofinansowany ze środków Organizatorzy:

Kontynuujemy druk najlepszych prac nagrodzonych w konkursie dla nauczycieli z projektu 
pt. „Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych”.

Aktywność 1: Zabawy z odpadami

Klasa: etap 2, klasy IV-VI.
Rodzaj aktywności: konstruowanie, zabawa ruchowa, gra dy-

daktyczna, praca zespołowa.
Cel zajęć
Uczeń zna podstawowe rodzaje odpadów; potrafi segregować 

odpady; wie, jak rozsądnie i ekologicznie robić zakupy; potrafi wska-
zać, jak można odpady zagospodarować lub wykorzystać; nabywa 
umiejętność przedstawiania swoich działań.

Pomoce: worki na odpady, karta startowa do gry terenowej 
(załącznik 1 i 2), stoper.

Przebieg
Dzieci przynoszą listę zakupów i kwotę pieniędzy, za którą 

mogą te zakupy zrobić – uzgodnioną z rodzicami, torby z mate-
riału lub koszyki wiklinowe na zakupy, aparaty cyfrowe lub telefony 
komórkowe z aparatem, różne opakowania po produktach spożyw-
czych i chemicznych, pudła z kartonu max do 0,5 m wysokości, 
farby plakatowe i pędzle, jednorazowe rękawiczki.

Robimy pojemniki do segregacji odpadów. Uczniowie przyno-
szą do szkoły duże kartony-pudełka, wykonują z nich pojemniki do 
segregacji odpadów. Malują farbami kartony na różne kolory (każdy 
karton ma być pomalowany na inny kolor). Na kolorowych pudłach 
kartonowych uczniowie piszą nazwy odpadów: szkło, papier, pla-
stik, folia, butelki PET, puszki Al, metal, baterie, odpady organiczne, 
złom elektryczny, kartoniki po napojach (tetrapaki).

Zabawa: segregacja odpadów na czas do wykonanych pojem-
ników-kartonów. Uczniowie rozsypują na podłodze przyniesione 
przez siebie różne opakowania po produktach spożywczych i che-
micznych oraz zawartość koszy z klas lekcyjnych. Dzieci podzielo-
ne na zespoły np. 3-osobowe mają w ciągu 2 min. posegregować 
odpady do poszczególnych pojemników. Otrzymuje się punkty 
karne za każdy źle posegregowany odpad. Wygrywa ten zespół, 
który ma najmniejszą liczbę punktów karnych.

Klasa wychodzi na zakupy do najbliższego sklepu spożywczo-
-przemysłowego. Uczniowie zabierają ze sobą torby wielorazowego 
użytku lub koszyki wiklinowe. W sklepie każdy uczeń po kolei robi 
zakupy wg listy przygotowanej wcześniej z rodzicami. Dzieci kupują 
produkty spożywcze i chemiczne tylko w opakowaniach wielora-
zowego użytku lub nadających  się do recyklingu. Przy zakupach 
zwracamy uwagę, czy produkt jest przyjazny dla naszego zdrowia 
i środowiska naturalnego. 

Gra terenowa wokół szkoły – poszukiwanie odpadów. Dzie-
limy uczniów na zespoły 2-3-osobowe. Każdy zespół otrzymuje 
kartę startową (załącznik 1), na której wpisuje nazwy znalezionych 
odpadów, ich lokalizację i propozycje, co można z nimi zrobić. Przy-
kładowa wypełniona karta startowa na grę terenową wokół szkoły 
stanowi załącznik 2.

Podczas trwania zajęć uczniowie robią zdjęcia. Nauczyciel 
zgrywa i drukuje zdjęcia. Uczniowie opisują zdjęcia i wykonują 
fotoreportaż do gazetki szkolnej, związany ze zrealizowanymi 
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zajęciami. Podsumowanie zajęć i ocena uczniów za aktywność 
i pomysłowość wykazaną podczas zajęć. 

Wnioski 
Odpady są wszędzie i są cennym surowcem. Segregując od-

pady wpływamy na stan środowiska przyrodniczego i chronimy 
zasoby naturalne Ziemi.

Aktywność 2: Wędrówki jaskółek

Klasa: etap 2, klasy IV-VI.
Rodzaj aktywności: gra dydaktyczna.
Cel zajęć
Uczeń  zna przyczyny śmierci ptaków podczas migracji; potra-

fi wskazać działania człowieka i natury, będące zagrożeniem dla 
ptaków; rozumie problem zagrożenia ptaków w czasie migracji.

Pomoce: mapa półkuli wschodniej, 2 komplety numerków, sza-
blony jaskółek, szpilki, kartki z opisami zagrożeń (załącznik 3).

Załącznik 1

Karta startowa do gry terenowej wokół szkoły

Imię i nazwisko ucznia ……………..........................………………….……………….

Lp. Znalezione 
odpady Gdzie się znajdują? Co można z nimi 

zrobić?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Załącznik  2

Przykładowa wypełniona karta startowa do gry terenowej wokół 
szkoły

Imię i nazwisko ucznia: Jaś Kowalski, Ala Nowak, Iza Żak

Lp. Znalezione odpady Gdzie się znajdują? Co można z nimi 
zrobić?

1 leżące gałęzie drzew koło ogrodzenia za bo-
iskiem szkolnym

spalić w kotłowni szkol-
nej

2 skoszona trawa na boisku trawiastym do 
piłki nożnej

wrzucić do kompo-
stownika

3 puszki aluminiowe po 
napojach

w koszach na śmieci 
przy szkole

zanieść do punktu sku-
pu surowców wtórnych

4 fragmenty siatki i słupki 
po starym ogrodzeniu

za garażem pani dyrektor oddać na złom

5 foliowe torebki w różnych miejscach wo-
kół szkoły

pozbierać i wrzucić do 
pojemnika na plastik

6 kartki papieru w różnych miejscach wo-
kół szkoły

pozbierać i wrzucić do 
pojemnika na papier

7 liście drzew wzdłuż ogrodzenia tere-
nu szkoły

wrzucić do kompo-
stownika

8 butelki PET po napojach przy ławeczkach na pla-
cu szkolnym

pozbierać i wrzucić do 
pojemnika na plastik

9 kartony po napojach 
i mleku

przy bramie szkolnej zgnieść i wrzucić do 
kosza

10 szklane butelki pod oknami mieszkań 
nauczycieli

pozbierać i wrzucić do 
pojemnika na szkło

Załącznik 3

Polska – dzieci strzelają z procy
Karpaty – spotkanie z drapieżnikiem

Węgry – kłusownicy
Grecja – chemikalia (zatrute owady)

Morze Śródziemne – (przelot nad morzem)
Sahara – pustynia (brak wody i pokarmu)

Kotlina Kongo – zła pogoda (burza z wichurą)
Sawanna – choroby ptaków

Afryka południowa – zniszczone gniazda

Jaskółka zginęła z braku 
pokarmu

Długi wyczerpujący 
przelot nad morzem

Jaskółka została upolo-
wana przez jastrzębia

Jaskółka została zabita 
przez kłusownika

Jaskółka zginęła lecąc 
nad pustynią w burzy 

piaskowej

Jaskółka zginęła z braku 
wody lecąc nad pustynią 

Jaskółka lecąc w czasie 
burzy została zabita 

przez piorun

Jaskółka zostaje zabita 
przez przelatujący sa-

molot

Jaskółka zahaczyła się 
o słupy wysokiego na-

pięcia i zginęła porażona 
prądem

Jaskółka zginęła zjadając 
owady zatrute środkami 

chemicznymi

Dzieci z procy strzeliły do 
jaskółki i ją śmiertelnie 

raniły

Jaskółka w czasie późnej 
jesieni przelatując przez 

góry ginie w zawiei 
śnieżnej

Zły człowiek zabrał mło-
dą jaskółkę z gniazda

Gniazdo jaskółki z jajka-
mi zostało zniszczone 

przez człowieka
Jaskółka napiła się 

zatrutej wody w stawie

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20
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Aktywność 3: Energia i ja

Klasa: etap 2, klasy IV-VI.
Rodzaj aktywności: ekspresja twórcza, praca zespołowa. 

       Cel zajęć
Uczeń kształtuje nawyk oszczędzania energii elektrycznej 

i cieplnej; uczy się praktycznych sposobów oszczędzania energii; 
poznaje, jakie zachowania człowieka wpływają negatywnie na śro-
dowisko naturalne; poznaje sposoby ochrony klimatu.

Pomoce: komputer, projektor, ekran, kolorowe kartki samoprzy-
lepne, flamastry, duże kartki papieru (niepotrzebne plakaty – biała 
strona).

Przebieg
Powiedz uczniom, że tematem zajęć będzie poznanie prak-

tycznych sposobów oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej. 
Wytłumacz, jakie to ma duże znaczenie dla ochrony klimatu Ziemi, 
ponieważ oszczędzając energię zmniejszamy emisję dwutlenku 
węgla do atmosfery.

Pokaż dzieciom dwa krótkie filmy animowane dostępne w In-
ternecie: http://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04 oraz 
http://www.youtube.com/watch?v=_kocZ-j-o3I&feature=related. 
Krótko omówcie filmy. Podziel uczniów na grupy – porozrzucaj  
9 kolorowych kartek (3 kolory: niebieski, czerwony, zielony). Dzieci 
podnosząc po jednej kolorowej kartce samodzielnie dzielą się na 
3 zespoły tematyczne: 

 z Niebieski – Jak oszczędzać energię cieplną? 

Przebieg
Wstęp 
Nauczyciel przedstawia problem ekologiczny, dotyczący przy-

czyn śmierci ptaków podczas wędrówek; omawia jesienne wędrów-
ki jaskółek z Polski do Afryki Południowej; lokalizuje zagrożenia na 
trasie wędrówki (przyczepia kartki z opisem zagrożeń na mapie 
półkuli wschodniej); rozdaje szablony jaskółek z numerkami, które 
uczniowie przypinają do ubrań.

Część główna
Przebieg gry – uczniowie stoją i naśladują lecące ptaki, każdy 

uczeń jest jaskółką, a cała klasa grupą jaskółek, która przelatuje 
z Polski na zimę do Afryki Południowej, nauczyciel losuje numerek 
oraz kartkę z opisem zagrożeń, jakie napotykają na swojej dro-
dze jaskółki, wybrany numer symbolizuje przyczynę śmierci ptaka 
i wtedy uczeń siada itd., aż skończą się kartki z opisami. Numerów 
ptaków musi być więcej niż kartek z opisami zagrożeń. Gdy grupa 
jaskółek doleci do celu wędrówki, wspólnie liczymy, ile ptaków zo-
stało. Następnie powtarzamy wędrówkę ptaków z Afryki do Polski 
tak, jak w powyższym opisie.

Podsumowanie
Porównanie liczby ptaków na początku i na końcu wędrówki, 

omówienie przyczyn tego zjawiska.
Wnioski
Ptaki podczas wędrówek napotykają wiele zagrożeń i  nie 

wszystkie dolatują do miejsca docelowego. Do ginięcia ptaków 
przyczyniają się zjawiska naturalne oraz człowiek.



4
 3/2017  AURA

(załącznik 4), poradniki „Co każdy może zrobić dla ochrony klima-
tu” (załącznik 5 ), Poradnik WWF „Jak każdy może dbać o klimat” 
(załącznik 6). Przeznacz na to zadanie do 20 min. Zespoły mogą 
wymieniać się kartkami i informacjami. Po wykonaniu zadania każ-
dy zespół przedstawia swój spis, wieszając w widocznym miejscu 
i krótko omawiając.

 z Czerwony – Jak oszczędzać energię elektryczną? 
 z Zielony – Jak ograniczać emisję dwutlenku węgla? 

Rozdaj zespołom flamastry i duże kartki papieru (niepotrzebne 
plakaty – biała strona). Poproś, aby przygotowali spis praktycznych 
działań zgodnie z przydzielonym tematem. Uczniowie mają do 
dyspozycji: wyłożone kartki ze sposobami działań dla wszystkich 

Załącznik 4

Oszczędzanie energii cieplnej Oszczędzanie energii elektrycznej Ograniczanie emisji CO(IV)

Nie przegrzewać mieszkania, przykręcić
termostat

Wymienić żarówki na energooszczędne świetlówki lub lampy 
LED Odpowiednio ocieplić budynek

Uszczelnić drzwi i okna Wyłączać lampy oraz urządzenia, z których się nie korzysta Oszczędzać papier, zbierać makulaturę

Zainstalować rolety zewnętrzne lub okiennice
Kupując urządzenia wybierać energooszczędne, wysokiej 
klasy energetycznej A, A+, A++, z wyłącznikami zegarowymi 
i z termostatami

Starać się poruszać pieszo lub rowerem

Nie zasłaniać grzejników grubymi zasłonami 
lub meblami Pralkę i zmywarkę włączać tylko gdy są pełne Korzystać z transportu publicznego

Zainstalować termoregulatory na grzejnikach Gotować potrawy pod przykrywką Wykorzystywać źródła energii odnawialnej

Zamontować ekrany grzejnikowe Gotować tylko tyle wody, ile potrzeba Jeść mniej mięsa lub zostać wegetarianinem

Zasadzić roślinność wiatrochronną wokół 
domu

Nie zostawiać urządzeń włączonych na stand-by Sadzić drzewa

Nie zostawiać w kontakcie ładowarki do telefonu Unikać produktów jednorazowych

Wyłączać monitor komputera, gdy nie korzystasz z niego 
dłużej niż pół godziny, wprowadzić  komputer w stan 
hibernacji lub wyłączyć go.

Nie palić śmieci

Wymienić stary monitor komputerowy na bardziej wydajny 
energetycznie monitor LCD

Kupować sprzęt oznaczony symbolem EnergyStar
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Załącznik 7

KARTA PRACY UCZNIA

Lp. Opis istoty żywej Nazwy organizmów

1.  Chociaż jestem trujący dla ludzi, jedzą mnie zwierzęta, gdyż jestem dla nich lekarstwem i źródłem soli mineralnych.

2.  Jestem jadowita i zjadam myszy.

3.  Jestem zielona, zjadam bardzo dużo owadów, takich jak muchy i komary.

4.  Roznoszę zarazki różnych chorób wśród zwierząt i ludzi.

5.  Jestem pokarmem dla zwierząt roślinożernych i produkuję tlen.

6.  W swych listkach gromadzę dużo wody.

7.  Spulchniam glebę i jestem pokarmem dla innych zwierząt.

8.  Latając wieczorem zjadam dużo owadów, a szczególnie komary i ćmy.

9.  Żyjemy na słabych lub chorych drzewach, zjada nas dzięcioł.

10.  Roznoszę nasiona buka i leszczyny, dzięki temu wyrastają z nich nowe drzewa.

11.  Rozgrzebując ziemię, zjadam różne pędraki, larwy i gąsienice oraz spulchniam glebę.

12.  Zjadam wszystkie słabe i chore małe zwierzęta.

13.  Szukając korników robię dziuple w drzewach, gdzie inne ptaki zakładają gniazda.

14.  Jestem gruby, ale z chęcią zapylam kwiaty na łące i w ogrodzie. Nie żądlę.

15.  Doskonale pływam, zjadam myszy, szczury i martwe ryby. Jestem gadem.

16.  Chronię człowieka przed silnym wiatrem i powodziami, produkuję  tlen i oczyszczam powietrze.

17.  Moje nasiona (żołędzie) są pokarmem dla dzików.

18.  Łapię w sieci różne owady.

19.  Rozkładamy martwe szczątki roślin i zwierząt.

20.  Jestem pożeraczem liści lub igieł. Zjadają mnie ptaki.

21.  Mam czerwone owoce, które z chęcią jedzą gile.

22.  Mam smaczne czarne owoce, które są przysmakiem wielu zwierząt i człowieka.

23.  Jestem drzewem iglastym, moje nasiona zjada wiewiórka, dzięcioł i inne ptaki, które nie odlatują do ciepłych krajów.

24.  Mam długie i czerwone nogi, zjadam myszy, jaszczurki i ślimaki.

25.  Lubię jeść rośliny i grzyby, mam swój domek zawsze na sobie.

26.  Jestem przysmakiem niedźwiedzia, żyję w górskich potokach.

27.  Zjadam dżdżownice, owady i ślimaki. Mam kolce.

28.  Kopiąc korytarze w ziemi, zjadam pędraki, które niszczą korzenie roślin.

29.  Zapylam kwiaty, dzięki czemu człowiek ma warzywa i owoce.

30.  Jesteśmy bardzo małe i pracowite, oczyszczamy las ze wszystkich martwych zwierząt.

                                     NAZWY ORGANIZMÓW

dzik muchomor jarzębina

lis żmija borówka

dzięcioł żaba świerk

trzmiel mucha bocian

zaskroniec trawa ślimak

drzewo mech pstrąg

dąb dżdżownica jeż

pająk nietoperz kret

bakterie i grzyby korniki pszczoła

gąsienica wiewiórka mrówki

Inne warianty działań uczniów: uczniowie mogą przygo-
tować scenki rodzajowe o oszczędzaniu energii i ochronie kli-
matu, wykorzystać dostępne rekwizyty, stroje z  materiałów 
papierniczych i  podkład muzyczny z  telefonu komórkowego 
(mogą nagrać różne odgłosy, dźwięki, szumy itp.); przygoto-
wać i  zaśpiewać „rapowankę” o  oszczędzaniu energii i  ochro-
nie klimatu; mogą wykonać rysunki lub piktogramy związane 

z  oszczędzaniem energii i  ograniczaniem emisji dwutlenku 
węgla oraz umieścić  je w różnych miejscach budynku szkoły.  
Zabawa na zakończenie  „niech wstanie ten kto…!” np: kto jeździ 
do szkoły rowerem, kto zbiera makulaturę, itp. Uczniowie siedzą 
w kręgu. Jeden uczeń stoi w środku i wywołuje np.: „kto myje na-
czynia pod bieżąca wodą”. Wywołani uczniowie wstają i muszą 
szybko usiąść na inne miejsce, osoba stojąca w środku też musi 
zająć czyjeś miejsce itd. 

Wnioski
Oszczędzając energię elektryczną i cieplną wpływamy na ochro-

nę klimatu. Oszczędzając energię zmniejszamy emisję dwutlenku 
węgla do atmosfery. Każdy może coś zrobić dla ochrony klimatu.

Aktywność 4: Każdy organizm ma do spełnienia 
ważną rolę w przyrodzie

Klasa: etap 2, klasy IV-VI.
Rodzaj aktywności: analizowanie danych.
Cel zajęć
Uczeń zna pospolite gatunki roślin, zwierząt i grzybów wystę-

pujące w najbliższym środowisku przyrodniczym; wie, jaką rolę 
odgrywają w środowisku przyrodniczym; zna znaczenie danego 
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gatunku dla przyrody i człowieka; potrafi umiejscowić dany gatunek 
rośliny, zwierzęcia lub grzyba w łańcuchu pokarmowym; kształtuje 
odpowiednią postawę w stosunku do wszystkich istot żywych.

Pomoce: karta pracy ucznia; kartki z nazwami organizmów, 
prawidłowo wypełniona karta pracy dla nauczyciela (załącznik 7), 
wydawnictwa przyrodnicze o roślinach, zwierzętach i grzybach.

Przebieg
Każdy uczeń pracuje indywidualnie w osobnej ławce. Uczeń do-

pasowuje nazwy organizmów do odpowiadającego opisu. Ucznio-
wie mają do dyspozycji wydawnictwa przyrodnicze, z których mogą 
skorzystać w klasie. Po upływie czasu pracy, wyznaczonego przez 
nauczyciela, każdy uczeń po kolei omawia, jaką istotę żywą do-
pasował do danego opisu. Uczeń uzasadnia swój wybór. W przy-
padku nieprawidłowego dopasowania odpowiedź przechodzi na 
następnego ucznia. Za każde prawidłowo wykonane zadanie z uza-
sadnieniem wyboru uczeń otrzymuje 1 punkt. Nauczyciel i chętni 
uczniowie dopowiadają informacje uzupełniające lub ciekawostki 
związane z danym organizmem. Uczniowie otrzymują dodatkowe 
punkty za poprawnie przedstawione ciekawostki przyrodnicze.

Wnioski
Uczeń rozumie znaczenie istot żywych dla przyrody i człowieka. 

Wie, że każda żywa istota jest potrzebna w przyrodzie.
 
 Mariusz Zasadziński

nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 4 w Zawoi

Prawidłowo wypełniona karta pracy dla nauczyciela

Lp. Opis istoty żywej Nazwy organizmów

1.  Chociaż jestem trujący dla ludzi, jedzą mnie zwierzęta, gdyż jestem dla nich lekarstwem i źródłem soli mineralnych. muchomor

2.  Jestem jadowita i zjadam myszy. żmija

3.  Jestem zielona, zjadam bardzo dużo owadów takich jak muchy i komary. żaba

4.  Roznoszę zarazki różnych chorób wśród zwierząt i ludzi. mucha

5.  Jestem pokarmem dla zwierząt roślinożernych i produkuję tlen. trawa

6.  W swych listkach gromadzę dużo wody. mech

7.  Spulchniam glebę i jestem pokarmem dla innych zwierząt. dżdżownica

8.  Latając wieczorem zjadam dużo owadów, a szczególnie komary i ćmy. nietoperz

9.  Żyjemy na słabych lub chorych drzewach, zjada nas dzięcioł. korniki

10.  Roznoszę nasiona buka i leszczyny, dzięki temu wyrastają z nich nowe drzewa. wiewiórka

11.  Rozgrzebując ziemię zjadam różne larwy oraz spulchniam glebę. dzik

12.  Zjadam wszystkie słabe i chore małe zwierzęta. lis

13.  Szukając korników robię dziuple w drzewach, gdzie inne ptaki zakładają gniazda. dzięcioł

14.  Jestem gruby, ale z chęcią zapylam kwiaty na łące i w ogrodzie. Nie żądlę. trzmiel

15.  Doskonale pływam, zjadam myszy, szczury i martwe ryby. Jestem gadem. zaskroniec

16.  Chronię człowieka przed silnym wiatrem i powodziami, produkuję  tlen i oczyszczam powietrze. drzewo

17.  Moje nasiona (żołędzie) są pokarmem dla dzików. dąb

18.   Łapię w sieci różne owady. pająk

19.  Rozkładamy martwe szczątki roślin i zwierząt. bakterie i grzyby

20.  Jestem pożeraczem liści lub igieł. Zjadają mnie ptaki. gąsienica

21.  Mam czerwone owoce, które z chęcią jedzą gile. jarzębina

22.  Mam smaczne czarne owoce, które są przysmakiem wielu zwierząt i człowieka. borówka

23.  Jestem drzewem iglastym, moje nasiona zjada wiewiórka, dzięcioł i inne ptaki, które nie odlatują do ciepłych krajów. świerk

24.  Mam długie i czerwone nogi, zjadam myszy, jaszczurki i ślimaki. bocian

25.  Lubię jeść rośliny i grzyby, mam swój domek zawsze na sobie. ślimak

26.  Jestem przysmakiem niedźwiedzia, żyję w górskich potokach. pstrąg

27.  Zjadam dżdżownice, owady i ślimaki. Mam kolce. jeż

28.  Kopiąc korytarze w ziemi zjadam pędraki, które niszczą korzenie roślin. kret

29.  Zapylam kwiaty, dzięki czemu człowiek ma warzywa i owoce.  pszczoła

30.  Jesteśmy bardzo małe i pracowite, oczyszczamy las ze wszystkich martwych zwierząt. mrówki
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Wyprawa po skarb

Wszystkie aktywności są połączone w formę tzw. „escape 
room”, którego wynikiem będzie uzyskanie sadzonki drzewka , którą 
dzieci zasadzą w szkolnym ogrodzie. Stanowiska zorganizowane 
w sali na terenie szkoły (może być piwnica, aby dodać „Wyprawie 
po skarb” tajemniczości).

Aktywność 1: Podlej różę jerychońską

Klasy: etap 1,  klasa I-III.
Rodzaj aktywności: doświadczenie.
Cel 
Uczeń rozumie znaczenie wody w przyrodzie; zna kolejne etapy 

obiegu wody; potrafi wykorzystać przepływ kapilarny do podlania 
rośliny.

Przebieg 
Stanowisko 1 – uczniowie mają do dyspozycji  bandaż, czaj-

nik elektryczny, metalową pokrywkę, różę jerychońską – zadanie  
„Podlej różę, bez podnoszenia dzbanka” – uczniowie wytwarzają 
deszcz przez podgrzewanie wody i chłodzenie wydobywającej się 
z czajnika pary na pokrywce. 

Wnioski 
Dostęp do wody ratuje życie, deszcz nawilża glebę szybciej niż 

działoby się to pod wpływem zjawiska kapilarnego.
W róży ukryte hasło – „odszukaj tęczową wioskę”.

Aktywność  2: Czy śmieci trują?

Klasa: etap1, klasy I-III. 
Rodzaj aktywności: doświadczenie.

Cel
Uczeń wie, jak wysypisko śmieci zatruwa wody podskórne.
Przebieg 
Stanowisko 2 – tęczowe domki z pudełek ustawione na ba-

wełnianej tkaninie, między nimi plamy namalowane pisakami – to 
wysypisko – uczniowie tworzą „deszcz” przy użyciu aplikatorów 
ze spirytusem salicylowym  i obserwują powiększanie się plam.

Wnioski 
Rozkładające się śmieci pod wpływem deszczu zatruwają wody 

podskórne; segregacja odpadów i recykling pomagają ograniczyć 
to zjawisko.

W studni na terenie wioski ukryte zadanie 3.

Aktywność 3: Nakarm dżdżownicę

Klasy: etap1, klasy I-III. 
Rodzaj aktywności: praca zespołowa.
Cel 
Uczeń wie, jak powstaje kompost; potrafi segregować odpady; 

rozumie znaczenie kompostu dla życia organizmów zwierzęcych 
i roślinnych.

Przebieg  
Stanowisko 3 – uczniowie odczytują list od  dżdżownicy, która 

prosi ich o wykonanie schronienia dla niej, wykonanie kompostow-
nika w przygotowanym pojemniku; segregacja odpadów spożyw-
czych pochodzenia roślinnego.

Wnioski 
Kompostownik to miejsce życia  zwierząt i źródło nawozu dla 

roślin, dzięki kompostowaniu odpady organiczne nie marnują się, 
są częścią obiegu azotu w przyrodzie.

Praca konkursowa Aleksandry Stolarczyk
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Aktywność 4: Pokonaj ciemności czystą energią 
i odszukaj klucz

Klasy: etap 1, klasa I-III. 
Rodzaj aktywności: doświadczenie.
Cel 
Uczeń wie, jak działa dynamo; potrafi wytworzyć energię elek-

tryczną za pomocą własnych mięśni.

Przebieg 
Stanowisko 4 – uczniowie dostają  do wyboru latarki na dy-

namo, świece  (powinni wybrać latarki), świecąc szukają w zaka-
markach sali klucza.

Wnioski 
Można wytworzyć energię nie zatruwając środowiska.

 Aktywność 5:  odszukaj skarbiec

Klasa: etap1, klasy I-III.
Rodzaj aktywności: praca zespołowa.
Cel  
Uczeń wie, jakie warunki trzeba zapewnić roślinie do życia; 

potrafi posadzić roślinę.
Przebieg 
Po odnalezieniu „skarbca”, czyli składziku z narzędziami ogrod-

niczymi i sadzonką, uczniowie sadzą drzewko w wyznaczonym 
miejscu i czytają „list od drzewa”.

Wnioski 
Każdy może dbać o swoje środowisko naturalne.


