Sylwia Sowa

Ogień, czyli niezależność.
Jedna z pierwszych zdecydowanych lekcji, którą, jako dzieci, otrzymujemy od rodziców brzmi: nie igraj z ogniem!
A jednak większość z nas nie przekona się o jego zagrożeniu, póki się nie poparzy. Wtedy zapamiętujemy jego charakter do końca życia. Również numer do straży pożarnej.
W tym kontekście ujarzmienie i oswojenie ognia przez naszych przodków wydaje się wielkim wydarzeniem, symbolem odwagi i zaradności człowieka. Początkiem mozolnej nauki ostrożności i odpowiedzialności. Odkrycie ognia,
które miało miejsce około 300 tysięcy lat temu 1, diametralnie zmieniło jakość życia człowieka. Ogień dostarczył
energii, zapewnił ciepło, zmniejszając liczbę zgonów w okresie zimy, odstraszał dzikie zwierzęta, pozwalał polepszyć
konsystencję mięsa i piec w popiele zdobyte owoce. Dał światło i pozwolił się usamodzielnić. Pozwolił, w miarę jego
poznawania, na szybki rozwój wielu gałęzi gospodarki. Cegła zrewolucjonizowała architekturę, naczynia wytwarzane
z gliny były trwałe, a wypalane w ogniu zdobywały ważną cechę-wodoodporność. Powstało szkło z ognia i krzemionki. Domy, dzięki szybom, wypełniły się dziennym światłem. Wytop metali z rud, a następnie stal zrewolucjonizowały
świat.
Zobrazowaniem zdobytej niezależności przez człowieka jest grecki mit o Prometeuszu. Człowiek podniósł bunt
przeciw zależności. On sam chciał mieć wpływ na przebieg wydarzeń i na własne życie. Przede wszystkim chciał rozjaśnić umysł, badając otoczenie i mogąc coraz lepiej zrozumieć świat. Samodzielność więc dawała oświecenie. W chrześcijaństwie Bóg pojawia się wraz z istotnymi dla człowieka naukami w postaci gorejącego krzewu. Ogień w świadomości pełni funkcję przewodnika i opiekuna. Rozwiązania problemów, które z wielkim trudem pojawiają się po
nieprzespanych nocach, są światłem w tunelu, latarnie morskie naprowadzają statki na bezpiecznie oświetlone porty,
szkoły poprzez rozpowszechnianie wiedzy niosą kaganek oświaty, olimpijczycy, wcielając ideę ciągłości, przekazują
sobie ogień w sztafecie rozpoczynającej Igrzyska, dzięki Słońcu pora dnia daje człowiekowi naturalny czas aktywności,
ludzie nadal tworzą i dbają o ogniska domowe. Ogień ma moc skupiania. Kiedy wpatrujemy się w proces spalania,
często zapadamy się w błogi stan kontemplacji. Jednak ogień za szybą kominka budzi zupełnie inne odczucia niż
pozbawiony kontroli pożar siejący ogromne spustoszenia. Uderzenia piorunów, zapalające się złoża łatwopalne,
płonące lasy w okresach suszy były tak przerażającym widowiskiem, że odwoływały człowieka do mocy pozaziemskich. Człowiek poznawał swoje ograniczenia i szukał wyjaśnienia w humorach bogów.
Ogień, ciepło, energia, którymi człowiek nauczył się posługiwać to jedynie odprysk żywiołu, który stanowi
kwintesencję naszej planety. Jądro Ziemi to gorący silnik utrzymujący temperaturę planety dla życia i życiowych procesów.
Na początku Ziemia była chaosem ognia powstałym z mgławicy słonecznej. Tężejąca lawa utworzyła
spękaną skorupę ziemską, po której chodzimy, a wokół świeżo powstałej Ziemi zagęściła się atmosfera,
pełna dwutlenku węgla oraz pary wodnej. W tamtym czasie nie było tlenu. Ale ciepły atmosferyczny
bufor oraz odpowiednia odległość planety od Słońca pozwoliły na pojawienie się wód w formie ciekłej. To one teraz dynamicznie rzeźbiły koryta. Deszcze zapełniały szczeliny, tworzyły rzeki, jeziora,
morza i oceany. Pakt dwóch żywiołów dał solidne podwaliny życiu planety. Pierwsze formy życia,
archeowce, zapełniające wody gorących źródeł żywiły się ciepłem Ziemi. Sinice zaś, maleńkie bak1
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terie, czerpiące energię bezpośrednio ze Słońca, dały początek wszystkim roślinom. Rozpoczęły się procesy, tworzące
warunki dla coraz to nowszych, bardziej złożonych form życia. Mikroorganizmy, budując swoje pancerze, uwolniły
atmosferę od węgla, a rośliny, rozbijając cząsteczkę wody, wypełniły ją tlenem. I tak, z czasem, Ziemia stała się domem
wielkiej różnorodności. Ogniste pochodzenie planety to bynajmniej nie zamknięty rozdział historii. Wulkany nadal
rzeźbią krajobrazy, wpływają na atmosferę i mają wielki impakt na życie ziemskie. Świeżym przykładem jest erupcja
wulkanu na Islandii, która wyeliminowała ruch lotniczy nad całą Europą na nieokreślony czas. Zasypane popiołem
Pompeje podróżują po całym świecie, jako ruchoma rzeźba dobrze znanego artysty. Ogień mimo wielkich umiejętności człowieka w ujarzmianiu go - pozostaje nadal nieokiełznany. Szczęśliwie dla profitów. To wydaje się niewiarygodne, a jednak natura stworzyła gatunki, które rodzą się w ogniu. Pożar pozwala przetrwać roślinom takim jak sosna
wydmowa z Parku Yellowstone czy sekwoja kalifornijska. Wysoka temperatura pomaga uwolnić nasiona uwięzione
w ściśle zwartych, twardych szyszkach. W tym samym czasie ogień eliminuje konkurencyjne gatunki drzew, o dużo
szybszym wzroście, pozostawiając pirofity w komfortowych warunkach do odmłodzenia swojego drzewostanu.
Człowiek, nie potrafiąc pojąć natury żywiołów, nie przewidział wielu konsekwencji swoich działań. Nieodpowiedzialne zarządzanie potencjałem ognia skierowało ostrze w stronę samego człowieka i pozostałego życia na Ziemi.
Zanieczyszczenie atmosfery, dziury w warstwie ozonowej, globalne ocieplenie klimatu to główne efekty nadużyć.
Ogień, wykorzystywany najpierw do ochrony, stał się szybkim narzędziem ekspansji. Zastosowanie paliwa uwolniło
człowieka od wyczerpującej pracy, oszczędziło czas, który mógł przeznaczyć na kolejne wynalazki, przyjemności i narzucenie swojego tempa przemian. Nowy York nocą, rozświetlony do granic możliwości, rzucił wyzwanie gwiezdnym
konstelacjom. Złoża naturalne, które dzięki roślinom gromadziły się przez miliony lat, w przeciągu, raptem, jednego
wieku są na granicy wyczerpania. Dwutlenek węgla, który kiedyś nie pozwalał na powstanie życia na Ziemi, teraz zostaje wypuszczony do atmosfery, wprowadzając zmiany i wielką niewiadomą dla życia planety. Człowiek odlicza czas
przez zużycie ropy. Ale jak przyjmie moment, w którym noc po prostu stanie się nocą, oświetlaną jedynie gwiazdami
na niebie? Czy słoneczna lampa i całe mnóstwo gwiezdnych świetlików to dla człowieka za mało?
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OPOWIADANIA
Iwona Zając

Wypalanie traw
Nadeszła wiosna. Łąka zmieniła się nie do poznania. Kwiaty zakwitły różnymi kolorami, owady latały, brzęcząc
wesoło, wszędzie słychać było radosny śpiew ptaków. Na małym listku siedziała czerwona biedronka i o tym właśnie
rozmyślała. Zauważyła ją pszczółka i podleciała do niej:
– O czym tak myślisz, biedronko? – zapytała.
– O wiośnie i jej urokach – odparła, ale w jej głosie słychać było smutek.
– Martwisz się wiosną? – spytała zdziwiona pszczółka.
– Nie. Martwi mnie coś innego. Nie wiem, czy słyszałaś straszną historię o tym, co zdarzyło się w zeszłym roku –
odrzekła.
Zaciekawiona pszczółka powiedziała, że po raz pierwszy jest na tej łące i o niczym nie słyszała. Przysiadła na gałązce
i poprosiła o opowieść.
– Był piękny, słoneczny dzień jak dzisiaj – zaczęła mówić biedronka. – Nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się ogień.
Wszyscy zaczęli uciekać. Pasikoniki zabierały na swoje grzbiety, kogo tylko mogły unieść, lecz na niewiele się to zdało.
Wiele pięknych motyli popaliło sobie skrzydełka. Gąsienice, żuki, mrówki i ślimaki nie zdołały schronić się przed
ogromnym płomieniem. Polne myszki drżały ze strachu w swoich norkach. Zajączki, przepiórki i kuropatwy biegły
ile sił w nogach, byle dalej od pożaru. Ogień trzaskał, huczał i palił wszystko, co było na jego drodze. Nad łąką słychać
było tylko piski i lament wszystkich jej mieszkańców.
– Ale kto spowodował tę okropną tragedię? – dopytywała się pszczoła.
– Tata małej Oli. Mieszka tam – biedronka wskazała dom z czerwonej cegły ukryty w zielonym sadzie – Boję się, że
tym razem może zrobić to samo.
– Nie rozumiem. Dlaczego tata małej dziewczynki podpalił łąkę? – pisnęła pszczółka.
– Opowiem, co dokładnie się stało – i biedronka zaczęła mówić. –Tata Oli co roku sieje zboże. Gdy jest już dojrzałe,
zbiera je z pól. Są wtedy żniwa. Potem, i to jest właśnie najgorsze, wypala na ściernisku pozostałą słomę. W zeszłym
roku ogień rozprzestrzenił się ze ścierniska na naszą łąkę, na której letnie upały wysuszyły trawy.
– Po co on to robi? – zdziwiła się pszczółka.
– Ludzie uważają, że wypalanie traw i ściernisk użyźnia glebę, ale to nieprawda. Wypalanie niszczy nasze mieszkania,
a przede wszystkim zabija nas. Jak będzie łąka żyła bez owadów? – wyszeptała smutna biedronka.
– I nikt wam nie pomógł w czasie pożaru? – prawie z płaczem spytała pszczoła.
– Pomagali, nawet sam tata Oli, ale chyba ze strachu przed karą. Przyjechała straż pożarna, którą ktoś wezwał i strażacy ugasili pożar. Potem jeden ze strażaków mówił do taty Oli, że wypalanie traw jest karalne ze względu na szkodliwość
dla organizmów żyjących w glebie i wręczył mu mandat.
– Czyli jest szkodliwe dla nas – stwierdziła mała pszczółka.
– Tak – potwierdziła biedronka.
– W tym roku może się to powtórzyć i nikt nas nie uratuje! – zadrżał głos wystraszonej pszczółki.
– Wiem! Wiem! – wykrzyknęła biedronka – Dzieci, one na pewno nam pomogą. Wysłuchałam kiedyś przez uchylone okno klasy, w której się uczą, różnych mądrych rzeczy, kiedy rozmawiali o konieczności ochrony środowiska.
– To jest pomysł! Na pewno chętnie nam pomogą, tylko jak?! – zastanowiła się pszczółka.
– Na pewno coś wymyślą, aby nas obronić! – stanowczo odrzekła biedronka.
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OPOWIADANIA
Krzysztof Kus

Co za pech
Kuba i Wiktor to najlepsi przyjaciele. Razem siedzą w ławce, razem chodzą na szachy, razem lubią grać w piłkę. Również
razem zbierają nalepki ze zdjęciami piłkarzy.
Tego dnia na lekcji pani opowiadała o prądzie i urządzeniach elektrycznych. Chłopcy doskonale wiedzieli, do czego przydaje
się prąd. Bez niego nie działają żarówki, lodówka ani telewizor. Przede wszystkim jednak prąd potrzebny jest do uruchomienia
komputera pełnego fascynujących gier. Pani przestrzegała wszystkich przed zagrożeniami, jakie niesie prąd. Płynąc przez przewody, jest pożyteczny, ale gdybyśmy nieuważnie postępowali, mógłby popłynąć przez nasze ciało i nas porazić.
Wiktor słuchał uważnie słów pani, ale Kuba szybko się znudził. Zaczął szeptem pytać innych kolegów, czy nie chcieliby
wymienić się nalepkami. Lekcja minęła i dzieci rozeszły się do domów.
Tego dnia chłopcy byli umówieni w domu Kuby na wspólne wypróbowanie nowej gry komputerowej. Kuba dostał ją od
wujka.
Po południu Wiktor zapukał do drzwi Kuby. Po chwili był już u niego w pokoju.
– Cześć – Wiktor zobaczył Kubę siedzącego przed ekranem komputera.
– Cześć – odpowiedział chłopiec, nie odrywając oczu od monitora – Doskonała gra. Chcesz spróbować?
– Jasne – Wiktor przysunął sobie krzesło i wtedy ekran zgasł. Zgasły też wszystkie żarówki w pokoju, nawet ta nad akwarium.
– No nie! – Kuba aż podskoczył na fotelu – Ale pech. Co się mogło stać?
Szybko schylił się pod biurko i spróbował wyciągnąć jakąś wtyczkę.
– Lepiej zawołaj tatę – ostrzegł go Wiktor – Pani dzisiaj mówiła, że z prądem nie ma żartów. Może być niebezpieczny.
– Ja tylko sprawdzam wtyczki – Kuba sięgnął do szuflady – Może któraś się obluzowała. Spróbuję ją docisnąć wykałaczką.
– Kubo, nie rób tego! – oburzył się Wiktor – Chyba nie słuchałeś na lekcji ...
Kuba znalazł wykałaczkę i, trzymając ją w ręce, mówił:
– Może to jednak nie wtyczka. Chyba zepsuło się gniazdko. Spróbuję w nim poszperać. Pewnie obluzował się jakiś kabelek.
Wiktor zerwał się z krzesła i złapał kolegę za rękę.
– Nie wolno ci tego robić! Możesz zostać porażony prądem. Idę po twojego tatę.
– Ktoś mnie szukał? – w progu pokoju stanął tata Kuby – W całym domu nie ma prądu. Zaraz to sprawdzę, chłopcy. Kuba,
a co ty robisz pod biurkiem?
– Chciałem tylko naprawić ...
– Naprawić? – tata bardzo się zaniepokoił – Dzieciom nie wolno naprawiać niczego, co ma związek z prądem. To zagraża
ich życiu. Chodźcie, coś wam pokażę.
Przeszli do przedpokoju. Tata stanął na stołeczku i otworzył niewielkie drzwiczki w ścianie.
– Popatrzcie. Tutaj znajdują się bezpieczniki. To takie przełączniki, które zamykają lub otwierają przepływ prądu w całym
domu. O, zobaczcie, dwa z nich opadły w dół. Jeden odciął prąd w pokoju Kuby, a drugi w całym domu.
Kuba smutno zwiesił głowę.
– Tato, chyba wiem, co się stało. Zanim przyszedł Wiktor, grałem na komputerze i potrąciłem łokciem szklankę z wodą
mineralną. Rozlała się pod biurko, również na wtyczki.
– No to mamy przyczynę – odpowiedział tata – Po wodzie prąd przepływa jak po kablu. Zapewne zostały zalane gniazdka
w przedłużaczu i wyłączyły się bezpieczniki. Dobrze, że nie spowodowało to poważniejszej awarii. Podłączymy inny przedłużacz i wszystko powinno być w porządku.
Po jakimś czasie chłopcy z zadowoleniem grali w kolejny etap gry. Kuba wiedział już teraz, że warto uważnie słuchać na
lekcjach. Okazało się, że to, o czym mówiła pani, przydało się jeszcze tego samego dnia.
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OPOWIADANIA
Agnieszka Romanik

Tragiczna noc
Nadchodził wieczór i cała bociania rodzina zaczęła układać się do snu. Klekotek z zachwytem słuchał znajomych
odgłosów wsi – zwierząt w zagrodach posapujących po kolacji, koguta, który głośnym „kukuryku” zaganiał kury do
kurników, kaczek pluskających się w pobliskim jeziorku, głosu traktora zwożącego siano do stodoły… Poczuł, jak powoli jego powieki stają się coraz cięższe i zaczyna ogarniać go błogi sen.
Spał spokojnie, śniąc o samych przyjemnych rzeczach, gdy nagle usłyszał przerażające „trach!”. Poderwał się spłoszony. Bociany w gnieździe zaczęły głośno klekotać. „Co się dzieje?” – pomyślał ze strachem Klekotek. Wtem niebo
rozbłysło i na moment zrobiło się widno jak w dzień. Do młodego bociana dotarło, że właśnie zbliża się burza. Poczuł
pierwsze krople deszczu na dziobie. Cała rodzina przytuliła się do siebie. Deszcz padał coraz mocniej. Co chwilę
rozlegał się grzmot piorunów. Niebo raz po raz rozrywały błyskawice. Burza, która właśnie przetaczała się nad wsią,
wydawała się nie mieć końca. Bocianie gniazdo nie wydawało się bezpiecznym schronieniem. Tym bardziej, że pioruny
uderzały coraz bliżej.
Nagle bociany zobaczyły coś, co sprawiło, że zaklekotały z przerażenia. Wielka błyskawica przecięła niebo. Cała
stodoła, mimo strug deszczu lejących się z nieba, stanęła w płomieniach. To piorun uderzył w nią znienacka. Bociany
wzbiły się w niebo, bo ogień zbliżył się do gniazda znajdującego się na szczycie budynku. Mama krzyknęła z rozpaczy,
kiedy języki płomienia zaczęły lizać ich dom. Rodzina usiadła nieopodal i bezsilnie obserwowała to, co się dzieje.
Ludzie w dole biegali z wiadrami, ale ogień rozprzestrzeniał się coraz bardziej. Widać było, że nie zdołają uratować
stodoły. Burza zaczęła przycichać. Deszcz słabł, a stodoła wciąż płonęła…
Na szczęście w oddali usłyszeli głośne wycie syren i warkot zbliżających się samochodów. To straż pożarna pędzi na
ratunek! Dzielni strażacy wyskoczyli z pojazdów, rozwinęli długie węże gaśnicze i przystąpili do gaszenia pożaru. Zdążyli
w samą porę. Uratowali gospodarstwo, hamując rozprzestrzenianie się ognia. Niestety, stodoła spłonęła – wraz w domem
rodziny Klekotka. Bociany z żalem patrzyły na pogorzelisko. Będą musiały znaleźć nowy dom. Kto ich przygarnie? Dlaczego doszło do tego straszliwego wydarzenia? Tata Klekotka sfrunął niżej i zaczął słuchać, co mówią ludzie.
– Jak mogło do tego dojść? – zastanawiał się zatroskany gospodarz.
– No cóż, myślę, że to wina burzy. Przecież wie pan, że każda jest bardzo niebezpieczna. Wystarczy uderzenie pioruna
i nieszczęście gotowe. Oczywiście nie wszystkie pioruny powodują pożar, ale jeśli właściwie nie zabezpieczymy swoich
domów, może się to skończyć tak jak w przypadku pańskiej stodoły – odpowiedział zmęczonym głosem stojący obok
strażak.
– Tak, ma pan rację. Moja stodoła nie miała piorunochronu. Tyle razy zbierałem się, aby go założyć, ale wciąż coś stało na przeszkodzie – na wiosnę siew zboża, potem zbiory, sianokosy, jesienią orka, i tak mijał rok za rokiem… Jednym
słowem to moja wina – mówił gospodarz smutnym głosem.
– Nie będę zaprzeczał. Lepiej nie odkładać takich spraw na później, bo skutki mogą być tragiczne. Na szczęście spaliła
się tylko stodoła, a nie całe gospodarstwo.
– Na szczęście… – powtórzył za strażakiem gospodarz – Kiedy odbuduję stodołę, na pewno nie zapomnę o zamontowaniu piorunochronu. Tak niewielkie urządzenie może uchronić przed pożarem całe gospodarstwo.
Znad zgliszczy budynku unosił się dym. Burza już dawno minęła i tylko szczątki stodoły przypominały o jej niedawnej obecności we wsi. Z nieba powoli znikały chmury, odsłaniając mrugające gwiazdy. Choć po burzy zazwyczaj
powietrze jest rześkie, tym razem czuć było tylko swąd spalenizny. Gospodarz rozejrzał się wokół, podniósł głowę do
góry i nagle zakrzyknął:
– Co teraz będzie z bocianami?! Jak żałośnie spoglądają na zgliszcza swojego domu, jak smutno klekoczą. Muszę
pomóc im w odbudowaniu domu. Na szczycie nowej stodoły zamontuję koło, na którym będą mogły zrobić nowe
gniazdo. Burza nie burza, bociany powinny być w każdym gospodarstwie. Przecież przynoszą szczęście i wróżą obfitość. Tak mówi tradycja.
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OPOWIADANIA
Tata Klekotka podfrunął do swojej rodziny i opowiedział o wszystkim, co usłyszał.
– Widzicie – mówił – niby tylko burza, a tyle szkód może wyrządzić. My straciliśmy dom, a nasz gospodarz część
zbiorów. Ech, mam nadzieję, że, budując nową stodołę, nie zapomni o piorunochronie.
Klekotek tylko pokiwał głową. Stracili dom, ale, na szczęście, nie muszą szukać nowego. Gospodarz zadba, aby powstał nowy. Może gniazdo będzie jeszcze wygodniejsze od poprzedniego? Bocianowi zrobiło się trochę lżej na sercu.

Krzysztof Kus

Pożar lasu
Pociąg toczył się z łoskotem przez ciszę nocy. Dwa reflektory wydobywały z mroku błyszczące szyny, zwrotnice,
czasem semafor. Na moście lokomotywa i wagony zadudniły głucho i pomknęły dalej, migocząc świecącymi okienkami. Kiedy mijały sosnowy zagajnik, jedno z okien uchyliło się i w noc poszybował żarzący się punkcik. Nastała cisza,
tylko w oddali długo jeszcze widoczne były czerwone światła końca składu.
Niedopałek papierosa upadł na suche paprocie przy torach. Przygasł, ale delikatny wietrzyk podsycił jego
żar i spomiędzy łodyg zaczęła wydobywać się smużka dymu. Najpierw cieniuteńka, prawie niewidoczna, coraz
szybciej gęstniała, aż w powietrze wystrzelił płomień, obejmując błyskawicznie trawy, zeschłe liście i szyszki. Podmuch wiatru dodał mu sił i przeniósł go na pobliskie krzewy, a stamtąd na drzewa. Wybuchł pożar lasu.
Jako pierwsze dym poczuły odpoczywające nieopodal dziki. Zerwały się przerażone i zaczęły w popłochu uciekać
z głośnym trzaskiem łamanych gałęzi. Obok nich przemknął wystraszony lis. Hałas zaniepokoił stado saren pasących
się na łące. Zastrzygły uszami i wówczas do ich nozdrzy dotarł zapach płonącego drewna. W panice przebiegły tory,
byle dalej od śmiertelnego zagrożenia. W koronach drzew załopotały skrzydła. W ciemność rozświetlaną płomieniami
pofrunęło stado ptaków. Sowa, która polowała na skraju toru, na widok ognia odezwała się zaniepokojona i odleciała
w stronę wsi.
Pożar przybierał na sile. Ogień pochłaniał kolejne drzewa, z sykiem płonęły gałęzie. Kłęby dymu ogarnęły całą okolicę niczym nisko wisząca mgła. Mniejsze zwierzęta były zbyt powolne, by uciec przed płomieniami. Od żaru padały
martwe chrząszcze, biedronki i ćmy. Także ropuchy nie zdołały opuścić zagrożonego obszaru i zatruły się dymem. Wąż
pełznął najszybciej jak potrafił, lecz niesiony wiatrem żywioł był szybszy. Mocno poparzony odnalazł w końcu schronienie pomiędzy kamieniami. Nieopodal swoje jaja wysiadywała kura bażanta. Pomimo dymu i rosnącego gorąca nie
chciała porzucić swych przyszłych dzieci. Dopiero gdy płomień opalił jej pióra na jednym ze skrzydeł, podniosła
się z gniazda i szybko oddaliła pomiędzy drzewa. Chwilę potem na jaja spadł płonący wierzchołek drzewa, niszcząc
je. Paprocie, borówki i widłaki paliły się niczym zapałki. Ogień pełznął po nich coraz dalej. Wkrótce w zgliszcza
zamienił się paśnik dla zwierząt i wiata, w której można było schronić się przed deszczem. Spod niej wyskoczyła łasica
i rozpoczęła ucieczkę w kierunku strumienia. Choć nie lubiła wody, wskoczyła do niego i cała mokra wydostała się na
drugi brzeg. Otrząsnęła z siebie krople, po czym pobiegła w głąb boru. Jeż również próbował uchronić się przed żarem,
jednak nie zdołał dojść do wody dającej ocalenie. Zniknął w chmurze iskier i dymu.
Łuna zaalarmowała mieszkańców pobliskiej osady. Nadbiegli z wiadrami, siekierami i łopatami. Wyprzedzając pędzący z wiatrem ogień, zaczęli szybko wycinać drzewa i przekopywać ściółkę, tak aby pożar nie przeniósł się w głąb
lasu. Po jakimś czasie na drodze dało się słyszeć syrenę strażacką i czerwony wóz zajechał na polanę. Strażacy sprawnie
rozwinęli węże, strumienie wody zaczęły tłumić płonące drzewa. Dopiero nad ranem udało się opanować "czerwonego
kura" i zapobiec dalszym zniszczeniom.
Kiedy wstał świt, wszystko wokół zdawało się martwe i opuszczone. Opalone kikuty sosen sterczały ponad czarną
ściółką. Gruba warstwa popiołu pokrywała resztki paśnika, gałęzi, borówczysk i mechowisk. Tam, gdzie nie dotarł
ogień, drzewa i tak były powalone piłami i siekierami. Żywica ściekała ze świeżo ściętych pni. Połamane gałęzie ścieliły
się wszędzie wokół. Pomiędzy nimi leżały również zniszczone ptasie gniazda. Ziemia była zryta łopatami i kołami
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wozów strażackich, gdzieniegdzie jeszcze parowały z niej resztki wylanej wody. Zwierzęta opuściły las i jeszcze długo
będą omijały tę okolicę.
Po torach znowu pędził pociąg. Ludzie w oknach z zaciekawieniem oglądali skutki pożaru. Nikt nie pomyślał, że to
właśnie bezmyślność jednego z pasażerów przyczyniła się do takiego kataklizmu.

Elżbieta Gierek

Z promieniem Słońca wzdłuż południka
Mikołaj siedział już dłuższą chwilę nad książką do przyrody. Nic nie wchodziło mu do głowy, mimo że lubił ten
przedmiot. Wiedział wiele o kosmosie, fascynowały go podróże, ale materiał, który nauczyciel zadał na jutrzejszy
sprawdzian, wydawał się nudny.
Przysunął bliżej stojący na biurku wielki globus. „Może mnie olśni” – pomyślał zrezygnowany. Obrócił globus dookoła osi i jego wzrok padł na Afrykę.
– Ci to mają fajnie, nie muszą się uczyć – westchnął, patrząc na Kotlinę Kongo –Siedzą w lesie deszczowym i zajadają
owoce.
– Nie masz bladego pojęcia o tym, co dzieje się w lesie deszczowym – cichutki głos rozległ się gdzieś bardzo blisko.
Mikołaj rozejrzał się dookoła. Nikogo nie dostrzegł.
– A szukaj, szukaj, ofermo! – zakpił głos – Nie dość, że leń, to jeszcze ciamajda. Mikołaj nadal się rozglądał i wciąż
nikogo nie widział.
– No to popatrz na Kotlinę Kongo jeszcze raz – złośliwy chichot dobiegał od strony globusa.
Mikołaj spojrzał. No cóż, globus jak globus, dawno nieużywany, zakurzony, jakieś pajęczyny, o, i pająk siedzi na
równiku. Zaraz, zaraz…
– To ty do mnie mówisz?! – zdumienie Mikołaja było ogromne.
– Mówię, śpiewam, tańczę, pełny serwis, jak osioł ze Shreka. Jako lampa Aladyna jedynie nie występuję. Mam klaustrofobię. Nie włażę do ciasnych miejsc. A ty co, pająków się boisz? Bo oczy masz jak koła podbiegunowe – pająk był
bardzo złośliwy.
Mikołaj nie mógł wyksztusić słowa, za to pająkowi „usta” się nie zamykały.
– Siedzę na tym równiku już dobrą chwilę i patrzę, jak marnujesz czas. Za taki kawał czasu to już niezłą pajęczynę
mógłbyś utkać i kilka much na śniadanie sobie złapać. A może ty głodny jesteś i dlatego wiedza do głowy ci nie wchodzi? Ile much zjadłeś dzisiaj?
– Co ty z tymi muchami, ja nie jadam much! – odezwał się wreszcie Mikołaj nadal zdumiony rozmową.
– A faktycznie, o owocach coś mówiłeś – piszczał pająk – Ty w ogóle masz jakiś problem. Tępawy widać jesteś i nic
do głowy ci nie wchodzi.
Pająk był cyniczny i złośliwy. Dokuczanie Mikołajowi sprawiało mu wyraźną przyjemność, ale teraz jego oczy wyrażały współczucie.
– Ojej, żeby mi się takie dzieci nie trafiły.
– Niech będzie, tępawy jestem – Mikołaj miał dość przemądrzałego pająka – Muszę nauczyć się na jutro o strefach
klimatycznych. Nie znoszę uczyć się na pamięć.
– A po co na pamięć? – wszystkie oczy pająka wyrażały zdziwienie – To logiczne jest, wystarczy zrozumieć.
– No nie mów, że ty to rozumiesz – zakpił Mikołaj – taki mały…… owad.
– Tak, owad, owad, może krokodyl –przedrzeźniał pająk – Ja pająkiem jestem! Nie owadem!!! Nawet nóg mam
o jedną parę więcej niż owady. Zobacz, jak stepuję – i zaczął przytupywać na zerowym równoleżniku.
– Mówiłem, że umiem tańczyć! – zapiszczał z dumą.
– Dobrze, dobrze, też mi taniec – prychnął Mikołaj.
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– Wiesz co – oczy pająka zrobiły się sprytne – zawrzyjmy układ, ja ci wszystko opowiem o krajobrazach świata, a ty
za to nie będziesz ścierał kurzu w swoim pokoju. Kiedy posprzątasz, mam okropny problem ze znalezieniem jedzenia.
Chociaż muszę przyznać, że i tak mało się do sprzątania przykładasz i ja mam u ciebie niemal rajskie życie. Taki do
sprzątania, jaki do nauki. Gorzej, jak twoja mama zrobi tu porządek. Wtedy muszę się odchudzać kilka dni. Ale przy
tobie – patrz, jaki mam brzuszek!
– Ale ty gaduła jesteś. Ja sprzątać właściwie nie muszę, ale jak ty przez krajobrazy mnie przeprowadzisz? Nie rozśmieszaj mnie – powątpiewał Mikołaj.
– Bardzo łatwo, sam tak podróżuję, po południku – pająk był bardzo pewny siebie– Zacznijmy od tego miejsca, gdzie
teraz stoję. Jaka to kraina?
– Oj, tyle to wiem, Kotlina Kongo, przecież ci mówiłem – Mikołaj nadal nie wierzył, że dowie się od pająka czegoś
nowego.
– Tak jest, wiesz jeszcze, że rośnie tu las deszczowy, ale już dlaczego, to pojęcia nie masz. A więc słuchaj – pająk
śmiesznie usiadł, zakładając cztery razy nogę na nogę i rozpoczął swoją opowieść.
– Kula ziemska jest oświetlana promieniami najbliższej gwiazdy, czyli Słońca. To ciepło i światło pochodzące od niego decydują o życiu na planecie. Ponieważ Ziemia jest kulą, a jej oś obrotu pochylona jest względem orbity, po której
się porusza wokół Słońca, różnie są oświetlone miejsca na jej powierzchni. Rozumiesz do tej pory? – pająk przypomniał sobie, że ma słuchacza.
– Jasne, to proste, była o tym lekcja – Mikołaj na razie nie widział problemu – Ze względu na nierównomierne oświetlenie wyróżniono na naszej planecie pięć stref oświetlenia. Granicami między nimi są zwrotniki i koła podbiegunowe.
Między Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca rozciąga się strefa międzyzwrotnikowa. Ty teraz siedzisz na
równiku, czyli w miejscu, gdzie Słońce cały rok wschodzi i zachodzi o tej samej godzinie, a dzień i noc trwają dokładnie 12 godzin. Im dalej od równika na północ i południe, tym większe będą różnice w długości dnia i nocy. Ciekawe
zjawisko występuje na biegunach Ziemi. Tam przez pół roku Słońce nie zachodzi i wtedy mamy dzień polarny, a przez
następne pół roku nie wschodzi i mówimy o nocy polarnej.
– Ooo, zaimponowałeś mi, Mikołaju – pająk pokiwał z aprobatą głową, a właściwie to głowotułowiem, bo przecież
pająki głów nie mają – Myślałem, że czeka mnie syzyfowa praca z takim uczniem, a teraz wstępuje we mnie nadzieja, że
tak strasznie nie będzie. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Zostańmy więc chwilę na równiku. Zamknij oczy i uruchom
wyobraźnię. Cieplutko? Słyszysz odgłosy lasu? To nie jest byle jaki las… .W takim miejscu jak to, gdzie dociera najwięcej promieni słonecznych, rozwinęła się jedna z najbogatszych biocenoz na Ziemi. I obojętne, na którym kontynencie
usiadłbym na równiku, czy byłaby Afryka z Kotliną Kongo, czy Ameryka Południowa z Niziną Amazonki, czy wreszcie
Azja i jej wyspy Borneo, Sumatra, Nowa Gwinea, zawsze w tym miejscu ląd będzie porastał las deszczowy inaczej nazywany lasem równikowym. Mikołaju, nie śpij!
– Przecież kazałeś mi zamknąć oczy – zamrugał powiekami Mikołaj.
– A tak, no to zamknij – dyrygował pająk – Jesteśmy w sercu lasu deszczowego. Obojętne, w jakim miesiącu roku,
ponieważ temperatura powietrza jest tu taka sama przez cały rok. Jedyne wahania to zaledwie między 24°C a 27° C.
Do tego opady są też równomierne przez cały rok. Mało tego, codziennie pada tu deszcz zenitalny. Tak więc jest ciepło i wilgotno – cały rok tak samo. Nie ma pór roku, no żyć nie umierać! Wyobrażasz sobie, ile jest jedzenia? A jakie
kryjówki?! A… bo nie powiedziałem ci, jak tam jest ciasno, w tym lesie. No właśnie, ta moja klaustrofobia, tam się jej
nabawiłem…
– Wiem, jak wygląda las równikowy – Mikołaj postanowił przerwać wywód pająka. Drażniło go, że pająk jest niegrzeczny i przemądrzały.
– Nasz nauczyciel określił ten las czterema przymiotnikami: wiecznie zielony, wilgotny, wielowarstwowy, równikowy,
czyli nie ma tam pór roku. Codziennie pada deszcz zenitalny. W związku z tym jest parno, duszno i wilgotność powietrza jest bardzo wysoka. Wielowarstwowy, niezwykle bujny, ponieważ ze względu na ogromną liczbę gatunków istnieje
wielka konkurencja o miejsce, światło i pokarm. Drzewa rosną bardzo wysoko, a warstw w lesie jest wiele. Najwyższe są
pojedyncze drzewa, górujące nad lasem. Sięgają nawet do 60 m wysokości. Niżej jest warstwa drzew o wysokości około
20–40 m. Rosną one bardzo gęsto i właściwie pod nimi jest już ciemno. W ich koronach żyje mnóstwo zwierząt. Mają
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tu obfitość pokarmu. Rośliny wykorzystują każdy promień słońca. Żyją tu na przykład epifityczne storczyki, paprocie
lub pnącza wykorzystujące inne rośliny jako podpory. Warstwa pośrednia to jeszcze niższe drzewa, a pod nimi krzewy.
Na dnie lasu rosną rośliny, które nie wymagają dużej ilości światła. Te wszystkie warstwy wzajemnie się przenikają i tworzą gęstwinę nie do przebycia.
Mikołaj obserwował rozmówcę. Pająk, nie schodząc z równika, przesunął się bardziej na wschód. Siedział teraz dokładnie w miejscu przecięcia równika i południka o wartości 20° długości geograficznej wschodniej.
– Dlaczego się przesuwasz?
– Bo ten południk mi się podoba.
– Co znaczy „podoba mi się”? Jak południk może się podobać? Wszystkie są takie same.
– Chcesz wędrować na południe czy północ? – pająk zlekceważył uwagę Mikołaja.
– Na północ, bo tam jest mój dom, moja kuchnia i lodówka, a właśnie burczy mi w brzuchu – zaśmiał się Mikołaj.
– Nie śmiej się, masz rację, właśnie dlatego ten południk mi się podoba. Zauważ, że przesuwając się po nim, przejdziemy wszystkie strefy klimatyczne.
– Przesuwając się wzdłuż każdego południka, przejdziemy wszystkie strefy oświetlenia i wszystkie strefy klimatyczne
– Mikołaj poprawił pająka z satysfakcją w głosie.
– Aleś ty mądry! – prychnął pająk – Ale ten południk poprowadzi nas przez Afrykę, tu mamy wiele różnorodnych
krajobrazów.
– Zgadzam się z tobą. Teraz ty zamknij oczy. Wyobraź sobie, że wychodzimy z lasu równikowego, kierujemy się …
– Na północ – wrzasnął pająk.
– Dobrze, na północ. Najpierw las robi się coraz rzadszy, pojawiają się akacje, baobaby, palmy – drzewa charakterystyczne dla sawanny. Podróżując dalej, widzimy, że drzew jest coraz mniej, za to więcej krzewów. A tak w ogóle sawanna
to morze traw. Słońce mocno ogrzewa tę krainę. Prawie cały rok temperatura przekracza 25°C, natomiast inaczej niż
na równiku wygląda sprawa opadów. Na sawannie występuje pora sucha, kiedy przez całe miesiące z nieba nie spada ani
kropla deszczu, oraz pora deszczowa obfitująca w opady. Żyjące tutaj zwierzęta lubią ciepło. Promienie słońca dostarczają go przez cały rok, a rytm życia sawanny wyznaczają pory roku. Pora deszczowa oznacza obfitość jedzenia, narodziny
młodych, susza – głód i wędrówkę za pożywieniem. Większość zwierząt to roślinożercy…
– Fuj, jak można jeść trawę, no ale o gustach się nie dyskutuje – pająk siedział teraz na globusie w miejscu, gdzie widniał napis Sudan – Przepraszam, już nie przerywam.
– Są to stada antylop, bawołów, zebr, rodziny żyraf i słoni– kontynuował Mikołaj – Żyją tu również nosorożce.
Na roślinożerców polują lwy, likaony, gepardy. Inna grupa to padlinożercy. Ci sprzątają sawannę i „stoły” po drapieżnikach. A więc hieny, szakale, sępy.
– O, widzę coraz mniej traw – pająk jak po linie spinał się na północ po południku – wiesz, dlaczego?
– Wiem, wchodzisz na półpustynie, potem jeszcze bardziej na północ pojawi się krajobraz pustynny – Mikołaj to
wiedział.
– Ale popatrz, co my tu mamy? – pająk podbiegł jeszcze kilka centymetrów w kierunku bieguna północnego i usiadł
teraz na przecięciu południka ze Zwrotnikiem Raka – I co teraz powiesz?
– No cóż, powiem, że siedzisz na granicy dwóch stref oświetlenia Ziemi. Akurat znajduje się ona na Saharze, największej, gorącej pustyni świata.
Sahara rozciąga się po obu stronach Zwrotnika Raka. Powietrze jest tam bardzo suche, występuje mnóstwo słonecznych dni, co skutkuje wysoką temperaturą. Dobowe różnice temperatury są olbrzymie. Z powodu braku wody niezwykle uboga jest szata roślinna. Występujące na pustyni rośliny to suchorośla, słonorośla, rośliny o specjalnych przystosowaniach do utrzymania wody lub przetrzymania okresów jej braku. Uboga szata roślinna jest między innymi przyczyną
różnic temperatury między dniem a nocą.
– Pająkom źle się chodzi po piachu – jak zwykle niedbale wtrącił pająk – za dużo nóg i sypie się do oczu – zachichotał,
myśląc, że jest dowcipny.
– Na Saharze wcale nie ma dużo piasku – Mikołaja drażnił niechlujny sposób wyrażania się pająka – Większość Sahary
to żwir i skały. Piasek właśnie z nich się tworzy. Gwałtowne zmiany temperatury, suche, gorące wiatry, sporadyczne, za
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to ulewne deszcze – to rzeźbiarze pustyni.
– Wiem, wiem, nie pouczaj mnie, wszystko wiem – krzyknął podenerwowany pająk – Znam zwierzęta pustyni.
Wychodzą zwykle nocą, kiedy temperatura spada, szukają pożywienia, polują. Mają specjalne przystosowania do
życia w tym piekle. Biedna antylopa adaks, fenek, skoczki pustynne, nie wspomnę już o tym śmiesznym dromaderze
– jejku, jak można tak wyglądać? No ale są i królowie pustyni, najważniejsi – pajęczaki! Moi krewni – skorpiony.
Wspaniali, dzielni i piękni! Jakaż harmonia budowy, piękny pancerzyk chitynowy, cztery pary kończyn, jak u mnie,
jakie nogogłaszczki i ten kolec jadowy! Piękno zaklęte w naturze! To najstarsza grupa pajęczaków. A więc z szacunkiem proszę! – z dumą zakończył i jak suwak w zamku przesunął się znów po globusie kilka centymetrów na
północ. Minął Morze Śródziemne i usiadł na jego północnym wybrzeżu.
– Raj – westchnął – wymarzone miejsce na wakacje.
– No tak – włączył się Mikołaj – rzeczywiście klimat śródziemnomorski gwarantuje udane wakacje. Biorąc pod
uwagę strefy oświetlenia Ziemi, krajobraz śródziemnomorski położony jest w strefie umiarkowanej północnej.
W niej, podobnie jak w południowej, ilość energii słonecznej docierającej do Ziemi zmienia się w zależności od
pory roku. Latem Słońce jest wysoko, dociera więc dużo energii, zimą słońce jest nisko nad widnokręgiem, a więc
energii dociera mniej. W związku z tym występują tu cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Jednak w tym
klimacie zima ma łagodny przebieg, a lato jest suche i upalne.
– A pamiętasz, jak wygląda krajobraz, jakie żyją tam rośliny i zwierzęta? – zapytał pająk.
– Oczywiście. Kiedyś te górzyste tereny porastały lasy składające się głównie z dębu korkowego, kasztanowców,
cedrów. Teraz charakterystyczną roślinność tworzy makia, czyli zimozielone zarośla wawrzynów, mirtów, jałowców i oleandrów. Pięknie pachnie, ponieważ wydziela duże ilości olejków eterycznych. Tak wspominam wakacje.
Ten zapach i odgłos cykad wieczorami. Świat zwierząt to właśnie obfitość owadów i pajęczaków, wśród nich twoich krewnych skorpionów. Ja akurat nimi się nie zachwycam. Mnóstwo jest też kręgowców, ciepłolubnych gadów,
płazów, ale i ptaków. Ssaki reprezentowane są przez daniele, kozice i charakterystyczne muflony. Bardzo bogate jest
życie w Morzu Śródziemnym. Na nim opiera się cała, pyszna kuchnia śródziemnomorska.
– Ojej, nie mów o wodzie, błagam, nienawidzę wilgoci. Widziałeś chyba, jak szybko przebyłem morze – pająk aż
zadrżał, a z jego pancerzyka odpadło kilka włosków. Na ten widok z kolei otrząsnął się Mikołaj.
– W porządku, już wiem, dlaczego wybrałeś ten południk– ze zrozumieniem pokiwał głową.
Pająk nie kontynuował tematu, i już zaczął wspinać się w rejony Europy Środkowej.
– No i co, przerwa na obiad? – zaśmiał się, ponieważ usiadł dokładnie w Polsce.
– Na obiad? Popatrz na zegarek, chyba na kolację – Mikołaj zauważył dopiero teraz, ile czasu minęło od początku
spotkania z pająkiem – No cóż, podróż z równika nie trwa pięć minut.
– No ten klimat to chyba znasz od urodzenia – pająk był cały czas złośliwy.
– Jesteśmy nadal w umiarkowanej strefie oświetlenia. Rytm przyrody dyktują cztery pory roku. Już mówiłem,
że są one następstwem oświetlenia Ziemi, a ono z kolei uwarunkowane jest ruchem Ziemi po orbicie i nachyleniem jej osi. W odróżnieniu od poprzedniego klimatu tutaj zima jest wyraźna, a wędrując na północ coraz dłuższa
i mroźniejsza. Dlatego też można zauważyć, jak na przykład charakterystyczny dla środkowej Europy las liściasty
przechodzi stopniowo w mieszany, a na północy kontynentu w iglasty. Właśnie większość północnej Azji i Europy
pokrywa tajga. Doskonale wiemy z doświadczenia, jak zmienia się długość dnia w ciągu roku, jak rośliny i zwierzęta
przystosowują się do przetrwania zimy, jak pięknie wirują w powietrzu płatki śniegu, jak ślicznie wygląda las jesienią a sad wiosną…
– Pięknie, pięknie, a jak pięknie wiosną kichają alergicy, a zimą ludzie ślizgają się na oblodzonych chodnikach –
pająk wyrwał Mikołaja z romantycznego nastroju.
– Wiesz co? Mam cię dość! Jakie smutne musi być twoje życie, skoro w tobie tyle jadu… – nie mógł nadziwić się
Mikołaj.
– Moje życie nie jest smutne, a jad mam w gruczole i nic ci do tego – pająk jak zwykle nie popisał się dobrymi
manierami – Mikołaju, maszerujemy na północ! – zarządził i, drobiąc swoimi ośmioma nogami, przesunął się na
północ Półwyspu Skandynawskiego.
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OPOWIADANIA
– Zapomniałeś o Kole Podbiegunowym. Minąłeś go na północy Finlandii – zwrócił uwagę Mikołaj.
– Nie zapomniałem, tylko cię sprawdzam! Sam dalej nie idę. To nie moje klimaty. Jeszcze trafię na noc polarną.
Na kole podbiegunowym noc może trwać około 24 godziny, ale na biegunie już nawet sześć miesięcy. W lecie Słońce nie chowa się za linią horyzontu, tylko całą dobę jest widoczne, więc jak tu żyć? Jak spać? Jak zamknąć wszystkie
pajęcze oczy? Od koła podbiegunowego po sam biegun to obszar, na który dociera niewiele promieni słonecznych.
To pustynia lodowa. Co ja bym tam jadł. Bezkręgowce nie wytrzymują takich warunków. Na północy to może żyć
niedźwiedź polarny a nie pajączek.
– To prawda. Panuje tu najsurowszy klimat na Ziemi. Prawie przez cały rok temperatura jest ujemna. Do tego dochodzą silne wiatry i zamiecie śnieżne. Ocean Arktyczny skuty jest lodem. Niedźwiedź polarny świetnie daje sobie w tych
warunkach radę. Głównie żywi się fokami.
– No ja fok nie jadam.
Pająk przez chwilę przyglądał się uważnie chłopcu i zapytał:
– Mikołaju, dlaczego martwiłeś się, że nie nauczysz się na jutrzejszą klasówkę? Przecież ty wszystko umiesz!
– Pomogłeś mi bardzo. Wydawało mi się, że niewiele wiem i że temat jest nudny. Wędrówka z tobą po południku
pomogła mi uporządkować wiadomości. Bardzo ci dziękuję.
– Do usług – pająk skłonił się przesadnie, ale nagle się wyprostował, jakby o czymś sobie przypomniał – Pamiętaj,
obiecałeś mi coś za moją pomoc.
– Nie martw się, dotrzymam obietnicy, nie przyjdzie mi to z wielkim trudem – zaśmiał się Mikołaj.
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna

Iwona Zając

SCENARIUSZ 1
Temat: Pożar!
Cele ogólne
» zapoznanie z przyczynami powstawania pożarów i ich skutkami,
» poznanie sposobów bezpiecznego zachowania się podczas pożaru,
» uwrażliwienie na trud pracy strażaka.
Cele operacyjne
uczeń:
» wie, jakie są przyczyny i skutki pożaru,
» wie, jak prawidłowo i bezpiecznie zachować się w przypadku pożaru,
» przestrzega zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
» zna i używa numery alarmowe: 112, 998, 999, 997,
» wymienia materiały łatwopalne,
» wymienia pojazdy uprzywilejowane,
» wymienia narzędzia strażaka,
» opisuje strój strażaka,
» wyciąga wnioski z oglądanych doświadczeń,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» oglądowa,
» problemowa,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowa plansza Pojazdy uprzywilejowane, Praca strażaka,
» karty pracy Plątanina literowa, ćw. 1, 2, 3, Sprzęt strażacki, Wóz strażacki,
» nożyczki, klej, kredki,
» zapałki, świeca, słoik,
» olej, rozpuszczalnik, spirytus, pasta do butów, pasta do podłogi, benzyna,
» słój z wodą.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Plątanina literowa – karta pracy Plątanina literowa, ćw.1.
Dzieci otrzymują karty pracy z plątaniną literową. Ich zadaniem jest odczytanie ukrytego hasła (Pożar).
3. Gromadzenie słownictwa kojarzonego z wyrazem „pożar”, np.: ogień, straż, strażak, zapałki, zniszczenia.
4. Rozmowa na temat najczęstszych przyczyn powstawania pożaru w lesie i w domu.
W lesie:
» Palenie ognisk w miejscach niezabezpieczonych.
» Pozostawianie butelek szklanych.
» Wyrzucanie niedopałków.
» Susza.
W domu:
» Wadliwa instalacja elektryczna.
» Pozastawianie niedopałków.
» Pozostawienie na gazie gotującej się wody w czajniku.
» Pozostawienie niewyłączonego żelazka.
» Zabawa zapałkami.
5. Rozszyfrowanie ostrzeżenia o najczęstszych przyczynach powstawania pożarów – karta pracy Plątanina literowa, ćw.2.
Zadaniem dzieci jest uzupełnienie zdań brakującymi wyrazami i przepisanie ich do zeszytu.
6. Rozmowa na temat pracy strażaka – kolorowa plansza Praca strażaka.
» Czym zajmuje się strażak?
» Jakiego sprzętu używa do gaszenia pożarów?
» Jak musi być ubrany i w co wyposażony strażak, gdy jedzie do pożaru?
» Jakie cechy charakteru powinien mieć strażak?
» W jaki sposób możemy poinformować straż o zauważonym pożarze?
7. Ważne numery alarmowe: 998, 999, 997, 112.
» Dlaczego ważna jest znajomość numerów alarmowych i sposób powiadamiania o pożarze lub wypadku?
– wypowiedzi dzieci.
8. Ukryty napis – Plątanina literowa, ćw.3.
Zadaniem dzieci jest pokolorowanie kratek zgodnie z podanym kodem (998).
9.

Wyposażenie strażaka – karta pracy Sprzęt strażacki.
Zadaniem dzieci jest wycięcie wyrazów zamieszczonych na dole karty i naklejenie ich pod odpowiednimi rysunkami sprzętów strażackich.

10. Wóz strażacki – pojazd uprzywilejowany.
» Co to znaczy „pojazd uprzywilejowany”?
» Które pojazdy są pojazdami uprzywilejowanymi?
11. Zabawa ruchowa „Pojazdy uprzywilejowane”.
Nauczyciel wyznacza trasę poruszania się pojazdów po sali. Troje dzieci to kierowcy pojazdów uprzywilejowanych –
straży pożarnej, policji, pogotowia. Pozostali to kierowcy zwykłych aut. Na sygnał nauczyciela dzieci – kierowcy jeżdżą
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po sali. Na dźwięk „koguta” wydawanego przez dzieci z pojazdów uprzywilejowanych muszą zjechać na bok, aby
ustąpić im miejsca. Gdy sygnał umilknie, ponownie włączają się do ruchu zwykłe auta.
12. Praca plastyczna „Wóz strażacki” – karta pracy Wóz strażacki – kolorowanka.
13. Pogadanka na temat właściwego zachowania podczas pożaru w szkole.
» Droga ewakuacyjna.
» Podporządkowanie się poleceniom nauczyciela.
» Zachowanie spokoju.
14. Czy każdy ogień gasimy wodą? – zwrócenie uwagi dzieciom, że takich doświadczeń z ogniem nie wolno przeprowadzać bez opieki dorosłych.
» Doświadczenie 1
Nauczyciel zapala świecę. Słucha propozycji dzieci, jak ją zgasić.
1. Zdmuchuje – wyciągnięcie wniosku, że podczas dmuchania płomień świecy „wygina się”, co może być przyczyną pożaru.
2. Nakrywa świecę słoikiem. Płomień gaśnie.
» Doświadczenie 2
Nauczyciel pokazuje różne łatwopalne materiały: olej, rozpuszczalnik, spirytus, pastę do butów, pastę do podłogi, benzynę – wyjaśnia, co to znaczy, że materiały są łatwopalne.
1. Pudełko z niewielką ilością pasty do butów kładzie na odpowiedniej podstawie i podpala. Płonącą pastę nakrywa wieczkiem lub metalową pokrywą, co powoduje jej ugaszenie.
Wniosek: Ogień gasł przy braku dostępu tlenu.
Należy bardzo uważać, aby nie zaprószyć ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
» Doświadczenie 3
Nauczyciel do naczynia z wodą wlewa trochę oleju. Miesza, a dzieci obserwują, co się dzieje z olejem w połączeniu z wodą. Olej pozostaje na powierzchni wody.
Nie rozpuszcza się w niej.
Wniosek: Płynów łatwopalnych nie gasi się wodą. Gasi się je przez odcięcie dostępu tlenu, np.: zasypanie piaskiem, nakrycie kocem gaśniczym.
» Urządzenia elektryczne w domu.
Urządzeń elektrycznych nie gasimy wodą. Najpierw należy wyłączyć urządzenie z prądu, następnie zdusić ogień
kocem lub gaśnicą śniegową.
» Podsumowanie.
Czy dzieci mogą same gasić jakikolwiek pożar?
Czy jest sposób, w jaki dzieci mogą pomóc w razie zauważonego pożaru?
Swobodne wypowiedzi uczniów.
15. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 1

PLĄTANINA LITEROWA
Ćwiczenie 1
Polecenie
Odczytaj ukryte hasło. Rozpocznij od miejsca wskazanego strzałką.

O
A
P
R
Ż

Ćwiczenie 2
Polecenie
Uzupełnij zdania o najczęstszych przyczynach powstawania pożarów brakującymi wyrazami. Przepisz je do zeszytu.

Nie ……………….. się zapałkami!
Pamiętaj o ……………………. żelazka!
Nie ……………………… w lesie ognisk!
Nie…………………….. w lesie szklanych butelek!

rozpalaj, baw, wyłączaniu, zostawiaj,
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SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 2

NUMER ALARMOWY
Polecenie
Pokoloruj kratki zgodnie z podanym kodem. Napisz, czyj to numer telefonu.

Poziomo: A: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
B: 1, 4, 6, 9, 11, 14.
C: 1, 4, 6, 9, 11, 14.
D: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13.
E: 4, 9, 11, 14.
F: 4, 9, 11, 14.
G: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
E
F
G

………...... to numer alarmowy do .....…………………………… .
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11

12

12

14

SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 3

SPRZĘT STRAŻACKI
Polecenie
Wytnij wyrazy zamieszczone na dole karty. Naklej je pod odpowiednimi rysunkami sprzętów strażackich.

bosak

hełm

gaśnica

toporek
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drabina

wąż

SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 4

WÓZ STRAŻACKI
Polecenie
Pokoloruj starannie wóz strażacki.
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Iwona Zając

SCENARIUSZ 2
Temat: Mieszkańcy łąki.
Cele ogólne
» uświadomienie szkodliwości wypalania traw na łące,
» poznanie wybranych gatunków zwierząt żyjących na łące,
» uświadomienie, że stan środowiska zależy od każdego z nas.
Cele operacyjne
uczeń:
» rozumie konieczność ochrony zwierząt żyjących na łące,
» wie, jakie są skutki wypalania traw,
» wymienia zwierzęta i rośliny żyjące na łące,
» wie, jak prawidłowo zachować się podczas zauważonego pożaru,
» zna numery alarmowe: 112, 998,
» przelicza elementy do 20,
» układa kompozycje,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» oglądowa,
» problemowa,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni – opowiadanie pt. Spotkanie na łące lub płyta DVD,
» odtwarzacz DVD,
» kolorowa plansza Mieszkańcy łąki,
» karty pracy: Na łące, Biedronki, Zwierzęta łąkowe, Rośliny łąkowe,
» kredki zwykłe, pisaki, farby plakatowe, pędzle, kubki z wodą,
» blok rysunkowy A4, papier kolorowy,
» nożyczki, klej, papier ścierny A5, kredki woskowe (nie Bambino),
» instrumenty perkusyjne: tamburyn, trójkąt, grzechotka, bębenek, kołatka,
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» ilustracje zwierząt i roślin łąkowych,
» zużyte wkłady do długopisów lub coś do skrobania po papierze,
» bibuła karbowana: brązowa, zielona, niebieska, czerwona, żółta.
Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Wyjście na łąkę lub skwerek.
» Zwrócenie uwagi na kolory występujące na łące.
» Oglądanie i nazywanie roślin łąkowych.
» Poszukiwanie zwierząt żyjących na łące i ich nazywanie.
» Słuchanie dźwięków łąki – „muzyka łąki”.
3. Mieszkańcy łąki – kolorowa plansza Mieszkańcy łąki – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie bezpośredniej
obserwacji i ilustracji.
» Czyim domem jest łąka?
» Co łąka daje zwierzętom?
» Jakie rośliny rosną na łące?
» Jakie zwierzęta są mieszkańcami łąki?
» Jakie kolory dominują na łące?
» Jakie dźwięki można usłyszeć na łące?
4. Klasyfikacja zwierząt żyjących na łące na: ptaki, ssaki, płazy i owady – karta pracy Na łące.
Zadaniem dzieci jest poprawne wpisanie do tabeli nazw zwierząt łąkowych i pokolorowanie biedronki.
5. Matematyczna karta pracy Biedronki.
Zadaniem dzieci jest dorysowanie brakujących kropek biedronkom.
6. Ćwiczenia ortofoniczne.
Dzieci naśladują usłyszane odgłosy łąki, np.: bzz, buu, cyk, cyk.
7. Koncert na łące – zabawa muzyczna.
Przydział dzieciom instrumentów perkusyjnych: (grzechotki – pszczoły, tamburyn – trzmiele, kołatki – bociany,
bębenki – żaby, trójkąty – koniki polne),
» zapoznanie się z brzmieniem instrumentów,
» wspólne koncertowanie.
8. Zwierzęta żyjące na łące – karta pracy Zwierzęta łąkowe.
Zadaniem dzieci jest połączenie informacji o zwierzętach z ich nazwą.
9. Rośliny, które rosną na łące – karta pracy Rośliny łąkowe.
Zadaniem dzieci jest pokolorowanie i podpisanie roślin łąkowych. W nazwach roślin muszą odpowiednio
poprzestawiać sylaby.
10. Zabawa ruchowa „Na łące”.
Dzieci zamieniają się w dowolne zwierzę żyjące na łące. Na sygnał podany przez nauczyciela zamieniają się
w zwierzątko, naśladując jego ruchy i odgłos. Na kolejny sygnał zatrzymują się. Wskazane przez nauczyciela
dziecko musi się przedstawić, np. „Jestem biedronką, mam 7 kropek, zjadam mszyce”.
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11. Praca plastyczna „Łąka”, techniką collage sgrafitto.
Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy.
Zadania dla grupy I:
» namalowanie farbami łąki z jej charakterystycznymi roślinami,
» wycięcie z papieru kolorowego zwierząt żyjących na łące i naklejenie gotowych sylwetek na wyschniętą pracę,
» domalowanie pisakami na sylwetach oczu, nosa, czułek, pasków, kropek.
Zadania dla grupy II:
» pokrycie papieru ściernego grubą warstwą wosku (kredki woskowe),
» wydrapanie roślin i zwierząt łąkowych.
12. Ocena i wystawa prac.
13. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu pt. Spotkanie na łące lub wysłuchanie tekstu z płyty DVD.
14. Wypowiedzi sprawdzające rozumienie tekstu.
»
»
»
»

O jakich zwierzętach była mowa w opowiadaniu?
Jaką historię łąki biedronka opowiedziała pszczółce?
Dlaczego biedronka obawiała się pożaru?
Czego zwierzątka mogą oczekiwać od dzieci ze szkoły?

15. Odpowiedzi na pytania dotyczące pożaru na łące.
»
»
»
»
»

Co stanie się z roślinami i zwierzętami, których „dom”, czyli łąka, zostanie spalona?
Co stanie się ze zwierzętami, które poruszają się powoli?
Co stanie się z ptakami, które mają na łące gniazda?
Co stanie się z tysiącami drobnych zwierząt w glebie rozgrzanej ogniem?
Co by się stało, gdyby twój dom został spalony?

16. Pogadanka na temat zagrożeń wynikających z wypalania traw.
»
»
»
»
»
»

Zakwaszenie gleby.
Niszczenie mikroorganizmów, larw, jajeczek, nasion.
Śmierć zwierząt żyjących na łące i w glebie.
Zanieczyszczenie powietrza spowodowane powstałym dymem.
Wypadki samochodowe.
Zagrożenia dla życia i mienia ludzi.

17. Zasady obowiązujące po zauważeniu pożaru:
» Numery alarmowe – 112, 998.
18. Burza mózgów: „Co możemy zrobić, aby zapobiegać wypalaniu traw”? – wypowiedzi dzieci i propozycje rozwiązań.
19. Praca w grupach – wykonanie plakatów i układanie haseł z rozsypanki wyrazowej.
» Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Każda grupa otrzymuje potrzebne materiały: gazety, bibuły, nożyczki, klej
oraz kopertę z rozsypanką wyrazową – hasłem do plakatu. Po jego wykonaniu układają hasło, które przepisują
na gotowy plakat.
» Dzieci ze zgromadzonych materiałów wycinają: trawy, kwiaty, owady, ptaki i ssaki. Z bibuł robią warstwy:
ziemi, trawy i nieba. Na odpowiednich warstwach umieszczają rośliny i zwierzęta. Z czerwonej i żółtej bibuły
wykonują płomienie i rozmieszczają je na całej łące.
» Układają hasła umieszczone w kopertach:
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Grupa I – Pamiętaj! Łąka to nie tylko trawa!
Grupa II – Nie wypalaj traw!
Grupa III – Paląc łąki, niszczysz rośliny i zwierzęta!
20. Zawieszenie plakatów na terenie placówki.
21. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 1

NA ŁĄCE
Polecenie
Uzupełnij tabelę nazwami zwierząt łąkowych, wpisując je do odpowiednich rubryk. Pokoloruj starannie biedronkę.

PTAKI

OWADY

PŁAZY

SSAKI

kret, biedronka, czajka, pszczoła, trzmiel, konik polny, ropucha, motyl,
mysz polna, bocian, zając, skowronek, bażant, mrówka, żaba.
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 2

ZWIERZĘTA ŁĄKOWE
Polecenie
Przeczytaj informacje napisane na listkach. Połącz je z odpowiednią nazwą zwierzątka.

Nie chodzę,
tylko skaczę.

Swoje gniazdo buduje
na ziemi wśród traw.

Mam kolorowe skrzydła.
Jestem leciutki.

Mam czerwone kropki.
Zjadam mszyce.

Jestem podziemnym
„górnikiem”.

Potrafię skakać
po kwiatach i trawach.

Chodzę na długich,
czerwonych nogach.

żaba
bocian

Zbieram pyłek,
zapylam kwiaty.

kret

motyl

pszczoła
konik polny
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biedronka
czajka

SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 3

ROŚLINY ŁĄKOWE
Polecenie
Pokoloruj i podpisz rośliny łąkowe. W nazwach roślin przestaw prawidłowo sylaby.

CZY KO NA NI .............…………………………………...................................................
KA BAB WA LAN TO CE TA ..........………………………………………….................
MO TKA TY ........……………………………………………...............................................
SZEK MNI KAR LE SKI ........……………………………………………….......................
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10 + 4 =

20 - 10 =

10 - 2 =

12 + 4 =

Polecenie
Dorysuj biedronkom brakujące kropki. Biedronki mają mieć tyle kropek, ile wynosi wynik działania obok każdej z nich.

BIEDRONKI

SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 4

10 + 8 =

15 - 5 =
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Iwona Zając

SCENARIUSZ 3
Temat: Oświetlenie dawniej i obecnie.
Cele ogólne
» zapoznanie z dawnymi i obecnymi sposobami oświetleń;
» uświadomienie konieczności oszczędzania energii elektrycznej.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia dawne i obecne sposoby oświetlania mieszkań,
» wie, jak prawidłowo i bezpiecznie zapalać światło,
» wymienia sposoby oszczędzania energii elektrycznej,
» wie, jak działa latarka,
» wyciąga wnioski z obserwowanych doświadczeń,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» oglądowa,
» problemowa,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowa plansza Oświetlenie dawniej i dziś,
» karty pracy: Sposoby oświetlenia, Lampa naftowa, Zapalona żarówka,
» różne rodzaje wyłączników do oświetlenia,
» kredki, pisaki, karton A3,
» twardy patyk, miękkie drewienko, siano, wiertarka, zapałki,
» lampa naftowa, świeca, łuczywo - gałązka owinięta gazą i nasączona naftą,
» wiaderko z wodą,
» latarki, lampka nocna.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Odgadywanie przedmiotu po dotyku.
Dzieci siedzą w kręgu. Pośrodku leżą nakryte kocem różne rodzaje wyłączników do oświetlenia. Dotykając rękami
pod kocem, próbują odgadnąć, co to jest za przedmiot i do czego służy.
3. Gromadzenie słownictwa kojarzonego z wyrażeniem „wyłącznik do oświetlenia”, np.: prąd, elektryczność, elektryk,
zasilanie, lampa, żarówka.
4. Rozmowa na temat znaczenia prądu w życiu człowieka.
»
»
»
»

Czy prąd jest nam potrzebny?
Do czego jest używany prąd elektryczny?
Co by było, gdyby zabrakło prądu?
Czy zawsze był prąd?

5. Zabawa ruchowa „Płynie prąd”.
W zabawie obowiązują dwa hasła: „Prąd płynie” i „Awaria”. Na hasło – Prąd płynie – dzieci biegają po sali, a na
hasło – Awaria – zatrzymują się w takiej pozie, w jakiej usłyszeli to hasło.
6. Dawne sposoby oświetleń – kolorowa plansza Oświetlenie dawniej i dziś.
» Co dawniej służyło ludziom do oświetlenia pomieszczeń?
» Jak z biegiem czasu zmieniały się sposoby oświetlenia?
» Które z dawnych źródeł oświetlenia są wykorzystywane obecnie?
7.

Oświetlenie – karta pracy Sposoby oświetlenia.
Zadaniem dzieci jest dobranie podpisów do odpowiednich rodzajów oświetleń.

8. Czym ogień był i jest dla ludzi? – wypowiedzi dzieci.
» Ogień jako skarb.
» Znaczenie ognia dla życia ludzi.
9. Sposoby rozpalania ognia dawniej i dzisiaj.
Doświadczenie 1 – rozpalanie ognia dawnej.
Twardym patykiem, umieszczonym pionowo w dłoniach, należy energicznie kręcić, pocierając jednocześnie
o miękkie drewienko, na którym trzeba ułożyć trochę siana.
(Zamiast ręcznego tarcia można użyć wiertarki, w której umieszcza się patyk – tarcie jest wówczas silniejsze i szybciej rozpali się płomień).
Wniosek – Rozpalanie ognia dawniej wymagało dużej wprawy i odpowiednich umiejętności.
» Dlaczego tarcie powoduje rozpalanie ognia?
Doświadczenie 2
Każde dziecko energicznie pociera ręką o spodnie czy bluzkę. Ręka będzie stawała się coraz cieplejsza.
Wniosek – Podczas tarcia ręka robiła się coraz cieplejsza. Energiczne tarcie drewna o drewno skutkuje powstaniem
płomienia.
Doświadczenie 3 – rozpalanie ognia obecnie.
Rozpalenie ognia za pomocą zapałek.
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Wniosek – Rozpalanie ognia dzisiaj jest dużo prostsze i łatwiejsze.
(Przypomnienie dzieciom, że nie mogą sami podpalać zapałek ani wykonywać takich doświadczeń, bo jest to
niebezpieczne, gdyż grozi poparzeniem lub pożarem).
10. Porównanie światła łuczywa, świecy i lampy naftowej – doświadczenia.
Nauczyciel zapala kolejno łuczywo, następnie lampę naftową i świecę. Dzieci obserwują, jakie światło dają łuczywo, świeca i lampa naftowa i jakie są uboczne efekty ich palenia.
Wniosek – Podczas palenia łuczywo daje duży ogień i sporo dymu. Jest niebezpieczne. Świeca już tak nie kopci
jak łuczywo, ale dość szybko się spala. Nie oświetla też zbyt dużego miejsca. Z kolei lampa naftowa daje możliwość zmniejszania i zwiększania płomienia, co umożliwia lepsze oświetlenie pomieszczeń, a wlana do niej nafta
wystarcza na dłuższy czas. Jest bezpieczniejsza i łatwiej ją przenosić.
Komentarz dla nauczyciela.
Pierwszą lampę naftową wynalazł Polak, Ignacy Łukasiewicz, z zawodu aptekarz. Skonstruowaną przez niego lampę użyto po raz pierwszy w 1853 roku do oświetlenia szpitala we Lwowie.
11. Budowa lampy naftowej – karta pracy Lampa naftowa.
Zadaniem dzieci jest opisanie i pokolorowanie lampy naftowej.
12. Obecne sposoby oświetlania – pogadanka.
» Jak dzisiaj oświetlamy swoje pomieszczenia?
» Jakie znaczenie miał wynalazek A. Edisona, czyli żarówka?
» Porównanie działania żarówki (lampka nocna) i jarzeniówki.
13. Która żarówka się świeci? – karta pracy Zapalona żarówka.
Zadaniem dzieci jest odnalezienie, którą żarówkę zaświecił chłopiec i pokolorowanie jej na żółto.
14. Burza mózgów – Czy możemy świecić lampy bez ograniczeń? – dzieci uzasadniają swoje zdania.
15. Praca w grupach.
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, które otrzymują karton i pisaki. Ich zadaniem jest podanie jak największej liczby sposobów oszczędzania energii elektrycznej.
16. Prezentacja prac.
Wybrani przedstawiciele grup odczytują wypisane propozycje oszczędzania energii elektrycznej. Każde dziecko
wybiera trzy sposoby, które zobowiązuje się przestrzegać i przepisuje je do zeszytu, np.:
» Wyłączam światło, gdy wychodzę z pokoju.
» Wyłączam telewizor, gdy nic nie oglądam.
» Nie włączam światła, gdy jest jeszcze widno.
17. Rozwiązywanie problemu.
Nauczyciel stawia przed dziećmi problem: „Wyobraźcie sobie, że podczas oglądania wieczorynki gaśnie wasz telewizor, gaśnie światło. Robi się zupełnie ciemno. Zapewne to awaria w dostawie prądu do mieszkań. Co wtedy
możecie użyć, aby móc się bezpiecznie poruszać po mieszkaniu?”
» Dzieci podają swoje sposoby.
» Nauczyciel dzieli dzieci na tyle grup, ile ma latarek.
18. Demontaż i montaż latarki.
Dzieci rozkręcają latarki. Sprawdzają, z jakich elementów się składają i co powoduje, że latarki świecą. Ponowne
złożenie latarek.
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19. Zabawa kończąca zajęcia – „Iskierka”.
Dzieci, stojąc w kręgu, trzymają się za ręce. Nauczyciel jako pierwszy puszcza iskierkę, czyli ściska rękę dziecka
stojącego obok, następnie ono ściska kolegę obok itd., aż iskierka wróci do nauczyciela.
20. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 1

SPOSOBY OŚWIETLENIA
Polecenie
Sposoby oświetleń - dawniej i obecnie.
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 2

LAMPA NAFTOWA
Polecenie
Podpisz części lampy naftowej i pokoloruj ją według własnego uznania.
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 3

ZAPALONA ŻARÓWKA
Polecenie
Odszukaj, którą żarówkę zaświecił chłopiec i pokoloruj ją na żółto.
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Iwona Zając

SCENARIUSZ 4
Temat: Urządzenia elektryczne.
Cele ogólne
» podnoszenie świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
» prawidłowe reagowanie na sytuacje zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym;
» zwiększenie zaangażowania w racjonalne użytkowanie energii elektrycznej.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia korzyści, jakie daje człowiekowi energia,
» przewiduje skutki niewłaściwego korzystania z energii,
» zna zasady korzystania z urządzeń elektrycznych,
» zna nazwy i funkcje podstawowych urządzeń technicznych zasilanych prądem,
» wie, gdzie produkuje się prąd elektryczny i jak dociera do odbiorcy,
» rozwiązuje krzyżówki,
» dodaje w zakresie 30,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» oglądowa,
» problemowa,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni – opowiadanie pt. Co za pech lub płyta DVD,
» odtwarzacz DVD,
» kolorowa plansza – Urządzenia elektryczne,
» karty pracy: Już to wiem, Bezpieczeństwo, Urządzenia elektryczne, Sieć elektryczna,
» 2 żelazka, 2 suszarki, mikser, toster,
» ręczny młynek do kawy, makutra, szczotka do dywanów,
» małe karteczki, 3 arkusze szarego papieru, magnesy,
» kłębek wełny,
» kredki.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu pt. Co za pech lub wysłuchanie tekstu z płyty DVD.
3. Wypowiedzi sprawdzające rozumienie tekstu.
» Kto jest bohaterem opowiadania?
» Dlaczego Kuba stwierdził, że prześladuje go pech?
» Co było przyczyną braku prądu w domu Kuby?
» Które urządzenia przestały działać?
» Dlaczego Kuba nie potrafił sobie poradzić podczas awarii w dostawie prądu?
» Co Kuba postanowił zmienić w swoim zachowaniu?
4. Urządzenia elektryczne w moim domu.
Dzieci otrzymują małe karteczki. Wypisują na nich nazwy urządzeń elektrycznych, które mają w domu. Należy
poprosić dzieci, aby na jednej karteczce zapisały nazwę jednego urządzenia.
5. Wypowiedzi dzieci związane z urządzeniami elektrycznymi w domu – kolorowa plansza Urządzenia elektryczne.
» Jakie urządzenia elektryczne są u was w domu? – odczytanie przez dzieci wypisanych nazw urządzeń.
» Jakie jest ich przeznaczenie?
6. Czy urządzenia, które są pomocne w pracach domowych, zawsze były tak nowoczesne?
» Porównanie urządzeń elektrycznych z podobnymi, ale niezasilanymi przez prąd, np.: mikser – makutra i pałka,
odkurzacz – szczotka do dywanów, młynek do kawy.
» Zwrócenie uwagi dzieci, że dzięki energii elektrycznej tę samą pracę można obecnie wykonać szybciej i łatwiej.
7. Drama „Kim jestem?”
Każde dziecko przedstawia za pomocą ruchów, gestów dowolne urządzenie elektryczne. Zadaniem oglądających
dzieci jest odgadnięcie jego nazwy.
8. Co do czego służy? – zabawa tematyczna.
Nauczyciel wiesza na tablicy trzy arkusze szarego papieru z nagłówkami:
„Czystość”, „Pomoc” i „Zabawa”. Dzieci segregują na swoich ławkach karteczki z wypisanymi wcześniej przez
siebie nazwami urządzeń elektrycznych. Następnie, po sprawdzeniu przez nauczyciela, przypinają magnesami na
odpowiednich arkuszach szarego papieru.
9. Pogadanka na temat zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną.
» Omówienie skutków, jakie niesie za sobą niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych: poparzenia, urazy
mechaniczne, utrata przytomności, a nawet śmierć.
» Podanie przykładów prawidłowych zachowań w przypadku zauważonej sytuacji.
10. Czy potrafię bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych? – ćwiczenia praktyczne.
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Grupy I i II otrzymują żelazka, a grupy III i IV suszarki. Zadaniem grup
jest zaprezentowanie niewłaściwego i właściwego użycia otrzymanych przedmiotów. Najpierw grupy prezentują
niewłaściwe podłączanie i użytkowanie urządzeń. Po obejrzeniu wszystkie dzieci wypowiadają się na temat zauważonego nieprawidłowego postępowania. Następnie kolejne grupy prezentują bezpieczne i prawidłowe użycie oraz podłączanie urządzeń.
11. Prawidłowe podłączenie żelazka – karta pracy Już to wiem.
Zadaniem dzieci jest zaznaczenie prawidłowo podłączonego żelazka oraz ponumerowanie zdań dotyczących kolejności jego podłączania przed prasowaniem.
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12. Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych – karta pracy Bezpieczeństwo.
Zadaniem dzieci jest ułożenie zdań na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych z rozsypanki wyrazowej.
13. Krzyżówka – karta pracy Urządzenia elektryczne.
Zadaniem dzieci jest uzupełnienie krzyżówki na podstawie odgadywanych rysunków oraz pokolorowanie obrazków.
14. Rozmowa na temat odszyfrowanego hasła „Energetyka”.
» Czym zajmuje się energetyka?
» W jaki sposób prąd dostarczany jest do naszych domów?
15. Zabawa „Sieć energetyczna”.
Nauczyciel przypina każdemu dziecku nazwę domowego urządzenia elektrycznego. Na tablicy przypina napis
„Elektrownia”. Staje obok napisu, trzymając w ręce kłębek wełny i mówi dzieciom, że jest elektrownią, a w ręce
trzyma przewody elektryczne, którymi przesyłany jest prąd do mieszkań. Aby urządzenia elektryczne mogły działać, muszą być podłączone do prądu. Dzieci podchodzą pojedynczo i „podłączają się” nitką wychodzącą z kłębka wełny. Po rozwinięciu nitek do wszystkich uczestników zabawy powstaje prawdziwa sieć energetyczna.
Zabawę można urozmaicić, zadając dodatkowe pytania dotyczące wiadomości zdobytych na zajęciach. Za prawidłową odpowiedź dziecko otrzymuje plus, za nieprawidłową opuszcza kolejkę przez odłączenie od zasilania.
16. Zadania energetyczne – karta pracy Sieć elektryczna.
Zadaniem dzieci jest udzielenie odpowiedzi na pytania do zadań zawartych pod ilustracją.
17. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 1

JUŻ TO WIEM
Polecenie 1
1. Obrysuj zieloną kredką prawidłowo zakończoną czynność prasowania.
2. Przekreśl czerwoną kredką nieprawidłowy sposób prasowania.

Polecenie 2
Ponumeruj zdania we właściwej kolejności podłączania żelazka do prasowania.
Podłączanie żelazka.
Wtyczkę wyciągamy z gniazdka, trzymając za obudowę, a drugą ręką przytrzymujemy gniazdko.
Żelazko ustawiamy pionowo, na specjalnej stopce.
Kabel zasilający żelazko kładziemy tak, aby nie dotykał stopy żelazka.
Wtyczkę podłączamy, trzymając za obudowę.
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 2

BEZPIECZEŃSTWO
Polecenie
Z rozsypanki wyrazowej ułóż zdania na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

urządzeń Nie wolno uszkodzonych! używać
Nie urządzeń dotykaj mokrymi elektrycznych rękami!
z dorosłych! urządzeń pod elektrycznych nadzorem Korzystaj
baw się energetycznych! w pobliżu Nie linii

- 41 -

SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 3

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Polecenie
Uzupełnij krzyżówkę na podstawie rysunków.
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 4

SIEĆ ELEKTRYCZNA
Polecenie
Napisz odpowiedzi na pytania na podstawie zamieszczonej ilustracji. Pokoloruj obrazki.

1. Zakład energetyczny doprowadził prąd do małej wsi. Ile musiał postawić
słupów energetycznych?
O: ......................………………………………………………………………. .
2. W każdym domu znajdują się urządzenia elektryczne. Policz, ile jest ich
w tej wsi.
Liczby są na domach.
R: …………………………................................................. .
O: ........…………………………………………………………………………. .
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna

Iwona Zając

SCENARIUSZ 5
Temat: Energia.
Cele ogólne
» zapoznanie z nieodnawialnymi i odnawialnymi źródłami energii;
» podnoszenie świadomości racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia trzy źródła odnawialne: wiatr, woda, słońce,
» wymienia wady i zalety wykorzystania różnych źródeł energii,
» wie, jak oszczędzać energię w życiu codziennym,
» rozwiązuje krzyżówki,
» dodaje w zakresie 30,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» oglądowa,
» problemowa,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowa plansza Źródła energii– odnawialne i nieodnawialne,
» karty pracy: Elektrownie, Prąd, Wykorzystanie energii,
» 4 kartony, pisaki,
» piłka, bąk – zabawka, proca, gumka, czajnik z wodą,
» blok rysunkowy A4, farby plakatowe, pędzle,
» kredki pastele, magnesy,
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Rozmowa w kręgu na temat znaczenia powiedzeń, które często można usłyszeć:
»
»
»
»
»

„Rozpiera go energia”,
„Ten to ma energię”,
„Jest taki energiczny”,
„Oszczędzaj energię”,
„Brakuje mi energii”.

3. Wypowiedzi dzieci wyjaśniające rozumienie powiedzeń, podawanie przykładów, np.: „Rozpiera go energia” – nie
męczy się, ma dużo siły, nie chce siedzieć w jednym miejscu, cały czas coś robi.
4. Burza mózgów – „Do czego potrzebna jest nam energia?”
Dzieci podają swoje propozycje , np.: do funkcjonowania urządzeń elektrycznych, do oświetlenia, do ogrzewania,
do jazdy samochodem.
5. Pogadanka na temat: „Źródła energii wykorzystywane przez człowieka – dawniej i obecnie”.
» Początkowo wykorzystywano siłę mięśni, następnie ognia, siłę wiatru i wody oraz energię zwierząt.
» W dobie rozwoju przemysłowego na początku wykorzystywano drewno, a na przełomie XIX/XX wieku już
węgiel kamienny, później ropę naftową i gaz ziemny.
6. Wyjaśnienie dzieciom, że wszystko co nas otacza, „żywi się” energią.
7. Pokaz.
Pokazanie i objaśnienie dzieciom, że do wszystkich wykonywanych przez nas czynności musimy wykorzystywać
energię (bez jej nazywania), np.:
» Toczenie piłki lub jej odbijanie o podłogę.
» Wprawienie w ruch bąka.
» Strzelenie z procy gumką.
» Podgrzewanie wody.
» Bieganie, pisanie, czytanie, jedzenie.
8. Praca w grupach.
Nauczyciel dzieli klasę na cztery zespoły. Każdy zespół otrzymuje karton z narysowaną tabelą, do której dzieci
muszą wpisać odpowiedzi na pytanie „Do czego człowiek wykorzystuje energię – słońca, wody, wiatru, węgla
i ropy naftowej?”
SŁOŃCE

WODA

WIATR
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wychowanie przedszkolne
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9. Skąd człowiek może czerpać energię? – kolorowa plansza Źródła energii – odnawialne i nieodnawialne.
» Źródła energii nieodnawialne – drewno, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny.
(Nieodnawialne źródła energii , czyli takie, które mogą się wyczerpać).
» Źródła odnawialne – słońce, woda, wiatr.
Słońce – elektrownie słoneczne (solarne), w których energia ze Słońca zamieniana jest w elektryczną. Tarcze
elektrowni, tzw. baterie, obracają się za Słońcem jak słoneczniki. Czerpie energię nawet w pochmurne dni.
Woda – elektrownie wodne. Energia wody zamieniana jest w energię elektryczną.
Wiatr – elektrownie wiatrowe. Energia wiatru zamieniana jest w energię elektryczną. Budowane są ogromne
wiatraki.
10. Wykorzystanie źródeł odnawialnych – karta pracy Elektrownie.
Zadaniem dzieci jest podpisanie i pokolorowanie rysunków z różnymi elektrowniami.
11. Praca plastyczna „Moja elektrownia”
Zadaniem dzieci jest namalowanie farbami krajobrazu z dowolną elektrownią zasilaną odnawialnymi źródłami
energii.
12. Ocena prac i wystawa.
13. Labirynt – karta pracy Prąd.
Zadaniem dzieci jest odszukanie w labiryncie sieci, skąd jest doprowadzany prąd do domów.
14. Do czego potrzebuję energii? – karta pracy Wykorzystanie energii.
Zadaniem dzieci jest uzupełnienie zdań brakującymi wyrazami i dopasowanie ich do odpowiedniej ilustracji.
15. Problem do rozwiązania – Co Ola musi zmienić w swoim zachowaniu?
Nauczyciel opowiada dzieciom: „Rano mama budzi Olę do szkoły. Ola wstaje, włącza radio i idzie do łazienki się
umyć. Włącza światło w łazience. Odkręca wodę i myje zęby, a woda się ciągle leje. Wychodzi z łazienki, a światło
się nadal świeci. Mama w kuchni kolejny raz podgrzewa wodę na herbatę dla dziewczynki.
Ola słodzi już zrobioną herbatę, część cukru rozsypuje obok. Po wypiciu herbaty myje szklankę pod bieżącą wodą.
Ubiera się i wychodzi do szkoły, o włączonym radiu zapomina”.
16. Argumentowanie własnej opinii w dyskusji: „Co Ola robiła źle i dlaczego?”
17. Praca w parach: „Jak mogę ograniczyć zużycie energii w swoim domu?”
Dzieci tworzą mapę mentalną, wypisując sposoby na ograniczenie zużycia energii w swoich domach.
18. Prezentacja map, odczytanie, przypięcie kartek na tablicy i wyciąganie wniosków.
19. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 1

ELEKTROWNIE
Polecenie
Podpisz i pokoloruj rysunki przedstawiające różne elektrownie.

Elektrownia wodna. Elektrownia wiatrowa. Elektrownia słoneczna.
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SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 2

PRĄD
Polecenie
Odszukaj w labiryncie sieci, z której elektrowni jest doprowadzany prąd do domów.
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SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 3

WYKORZYSTANIE ENERGII
Polecenie
Uzupełnij zdania i przyporządkuj je odpowiednim ilustracjom.

Energia potrzebna jest do ................................................
...............................................................................................
................................................................................................

Energia potrzebna jest do ................................................
...............................................................................................
................................................................................................

Energia potrzebna jest do ................................................
...............................................................................................
................................................................................................

Energia potrzebna jest do ...............................................
................................................................................................
................................................................................................
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Iwona Zając

SCENARIUSZ 6
Temat: Energia ze Słońca.
Cele ogólne
» poznanie Słońca jako naturalnego źródła energii dla wszystkich organizmów;
» podnoszenie świadomości racjonalnego i zdrowego odżywiania się.
Cele operacyjne
uczeń:
» wie, że Słońce dostarcza energii wszystkim organizmom żyjącym na Ziemi,
» wie, że zmiany trybu życia ludzi, zwierząt i roślin na Ziemi zależą od Słońca,
» wymienia wpływ poszczególnych witamin na organizm człowieka,
» analizuje schemat piramidy żywienia,
» przygotowuje kanapki,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» oglądowa,
» problemowa,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowe plansze – Piramida żywienia, Nasłonecznienie, Niedźwiedź,
» karty pracy: Rośliny i Słońce, Niedźwiedź, Słoneczko, Wartości odżywcze,
» żółta kartka, blok techniczny A4, sylwetka niedźwiedzia dla każdego dziecka,
» farby plakatowe, pędzle,
» brązowa włóczka, nożyczki, klej wikol,
» 4 arkusze szarego papieru, produkty żywnościowe powycinane z kolorowych czasopism,
» chleb razowy, masło, różne warzywa,
» nożyki, deski do krojenia, serwetki, ściereczki,
» 2 małe draceny.

- 51 -

wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Skojarzenia.
Nauczyciel pokazuje uczniom siedzącym w kręgu żółtą kartkę. Uczniowie podają wszystkie skojarzenia, które
przychodzą im na myśl, np.: kurczątko, mlecz, słońce, kaczeńce, kredka, piasek.
3. Rozmowa z dziećmi na temat jednego wybranego skojarzenia – Słońca.
» Co to jest Słońce?
» Czy jest nam potrzebne?
» Do czego potrzebujemy Słońca?
» Komu Słońce jest jeszcze potrzebne?
» Czego Słońce dostarcza?
4. Zależność życia roślin od Słońca – kolorowa plansza Nasłonecznienie.
» Warunki do wzrostu, jakie mają rośliny łąkowe i rośliny leśne.
» Nasłonecznienie na łące i w lesie.
» Energia, jaką czerpią rośliny ze Słońca.
Doświadczenie
Dwie jednakowe rośliny. Jedną należy postawić na parapecie okna, na doniczce narysować słoneczko, a drugą
z dala od okna, a na doniczce narysować słoneczko przekreślone.
Próba wyciagnięcia wniosków: Czy po 7 dniach rośliny będą się różniły? Jeżeli tak, to czym i jak?
5. Zapis obserwacji – karta pracy Rośliny i Słońce.
Zadaniem dzieci jest opisanie i pokolorowanie roślin w dniu rozpoczęcia doświadczenia. Do karty pracy należy
wrócić po 14 dniach w celu jej ponownego uzupełnienia i udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.
6. Zabawa ruchowa "Słoneczniki".
Przedstawienie ruchem budzenia się rośliny. Nauczyciel snuje opowieść, a dzieci – słoneczniki wykonują kolejne
czynności.
Rano słoneczko wyjrzało zza wielkiej góry i oświetliło całe pole słoneczników.
Zaczęły się one prostować, wyciągać wysoko ku górze i obracać swoje „buzie” w kierunku Słońca, które powoli wędrowało po niebie, a słoneczniki za nim.
Słońce zaczęło zachodzić z powrotem za górę, a kwiaty zaczęły chować swoje „buzie” i powoli zwijać liście. Gdy zrobiło się ciemno, ułożyły się do snu.
7. Zależność życia zwierząt od Słońca – kolorowa plansza Niedźwiedź.
» Energia, jaką czerpią zwierzęta ze Słońca.
» Aktywność życia zwierząt w różnych porach doby i roku.
» Wpływ ciepła i temperatury na zachowanie i wygląd zwierząt.
8. Życie zwierząt w różnych porach roku – karta pracy Niedźwiedź.
Zadaniem dzieci jest pokolorowanie obrazków i dobranie podpisów do obrazków.
9. Praca plastyczna „Życie niedźwiedzia w różnych porach roku”.
Dowolnym sposobem nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Każda grupa to inna pora roku. Zadaniem dzieci jest:
» wykonanie niedźwiedzia o wyglądzie odpowiednim do pory roku, do której zostali przypisani (wykorzystują do
tego włóczkę, którą tną na potrzebne im kawałki i pisaki do narysowania oczu i nosa.),
» naklejenie gotowego niedźwiedzia na kartkę z bloku, w przemyślanym wcześniej miejscu,
» domalowanie odpowiedniego krajobrazu, zgodnie z przydzieloną porą roku.
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10. Ocena prac i wystawa z podziałem na pory roku.
11. Życie człowieka a energia słoneczna.
» Zmiany ubioru człowieka w różnych porach roku.
» Aktywność człowieka w czterech porach roku.
» Zdrowie człowieka, rośliny i zwierzęcia – łańcuch pokarmowy.
» Znaczenie zdrowego odżywiania i witamin.
12. Zdrowy styl życia – karta pracy Słoneczko.
Zadaniem uczniów jest dopisanie na promieniach słońca odpowiedzi na pytanie „Co robić, aby być zdrowym?”
13. Rozmowa na temat zasad prawidłowego odżywiania się – kolorowa plansza Piramida żywienia.
» Jak urozmaicić swój jadłospis?
» Co powinno się jeść, aby dostarczać organizmowi wszystkich potrzebnych składników do jego prawidłowego
rozwoju?
» W jakiej postaci najlepiej spożywać warzywa i owoce?
» Co należy zrobić, aby jeść owoce i warzywa zbierane latem?
14. Moje zdrowie – karta pracy Wartości odżywcze.
Zadaniem dzieci jest ułożenie zdań z rozsypanki wyrazowej o wartościach odżywczych dostarczanych przez różne grupy pokarmów.
15. Praca w grupach „Piramida zdrowia”.
Dzieci z powycinanych produktów żywnościowych wykonują na arkuszach szarego papieru piramidę zdrowia
według schematu: „Tego unikaj”, „To jedz rzadko”, „To jedz często”, „To jedz codziennie”.
16. Ocena i wystawa piramid zdrowia.
17. Argumentowanie własnej opinii w dyskusji dotyczącej odpowiedniego odżywiania się – wypowiedzi dzieci.
18. „Zdrowe” kanapki. Dzieci z przyniesionych produktów wykonują „zdrowe” kanapki.
» Higiena przygotowania kanapek.
» Bezpieczeństwo podczas krojenia produktów.
» Kultura spożywania.
19. Podsumowanie zajęć.
Opinie dzieci na temat: „Czy na Ziemi istniałoby życie bez Słońca?”
20. Ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 1

ROŚLINY I SŁOŃCE
Polecenie
Opisz i pokoloruj doniczki z roślinami w dniu rozpoczęcia doświadczenia.
Pracę dokończ po 14 dniach i wtedy napisz również odpowiedź na postawione pytanie.

Dracena zmieniła wygląd z powodu:
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 2

NIEDŹWIEDŹ
Polecenie
Pokoloruj obrazki i dobierz do nich podpisy.
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 3

SŁONECZKO
Polecenie
Dopisz na promieniach słońca propozycje będące odpowiedzią na pytanie „Co robić, aby być zdrowym?”
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 4

WARTOŚCI ODŻYWCZE
Polecenie
Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej o wartościach odżywczych dostarczanych przez różne grupy pokarmów.

Artykuły energii. zawierają zbożowe które dostarczają węglowodany, organizmowi

są niezbędne Białka do nowych budowy komórek organizmu. i wzrostu

owoce są Warzywa i źródłem i soli mineralnych. witamin

ułatwiają organizmowi Tłuszcze mu także witamin, dostarczają przyswajanie energii.
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szkoła podstawowa - klasy 4-6

Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 7
Temat: Pożar!
Cele ogólne
» kształcenie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu;
» podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo własne i innych.
Cele operacyjne
uczeń:
» wskazuje przykłady zachowań i sytuacji, które mogą skutkować wybuchem pożaru,
» opisuje prawidłowe zachowanie podczas pożaru,
» podaje numery telefonów alarmowych,
» wskazuje drogi ewakuacyjne w szkole oraz miejsca lokalizacji sprzętu gaśniczego,
» wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzenia.
Metody
» dyskusja,
» pogadanka,
» inscenizacja,
» ranking diamentowy,
» praktycznego działania,
» waloryzacyjna.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Tragiczna noc lub/i Pożar lasu,
» karty pracy: Krzyżówka z ogniem, Uwaga, pożar!, Wypalanie łąk,
» karteczki samoprzylepne,
» powielony plan budynku szkoły (dla każdego ucznia),
» rekwizyty do inscenizacji (np. zapałki, szklane opakowanie, uszkodzony przewód elektryczny, świeca,
lampki choinkowe, żelazko).
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szkoła podstawowa - klasy 4-6
Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Rozwiązanie krzyżówki z karty pracy Krzyżówka z ogniem.
2. Wyjaśnienie celu lekcji.
II Część właściwa
1. Wyjaśnienie znaczenia wyrażeń: zaprószyć ogień, zarzewie, pożoga, pogorzelisko, czerwony kur.
2. Dyskusja.
» W jaki sposób może dojść do pożaru?
» Jakie sytuacje lub zachowania ludzi sprzyjają wybuchowi pożaru?
3. Wysłuchanie słuchowiska z płyty DVD Tragiczna noc lub/i Pożar lasu.
(Uwaga! Nauczyciel decyduje, czy uczniowie są odpowiednimi adresatami tekstu Pożar lasu).
4. Dyskusja.
» Jakie są konsekwencje bezmyślności ludzkiej i zaniedbania przedstawione w obu historiach?
» Kto ucierpiał?
» Jak można było uniknąć nieszczęścia?
5. Inscenizacja.
Uczniowie dobierają się w grupy lub nauczyciel dokonuje podziału klasy. Ich zadaniem jest zaplanować i zaprezentować krótką scenkę przedstawiającą inne niż w opowiadaniu sytuacje przyczyniające się do wybuchu pożaru.
Mają do dyspozycji rekwizyty. Mogą wymyślić fabułę opowiadania, w którym rekwizyty nie będą potrzebne
(np. tylko rozmowa).
6. Prezentacja.
Poszczególne grupy prezentują inscenizacje. Pozostali uczniowie precyzują powód wybuchu pożaru.
Propozycje zostają zapisane na tablicy.
Po prezentacji wszystkich grup na tablicy powstaje lista sytuacji grożących pożarem.
Uczniowie analizują zapis, a następnie uzupełniają kartę pracy Uwaga, pożar!
Przykłady zapisu na tablicy: zabawa zapałkami; wypalanie traw; iskra od lampek choinkowych; fajerwerki; szkło
pozostawione na suchej ściółce; zapalenie się np. zasłony od świeczki; zapalenie np. rękawa od płomienia kuchenki gazowej; zatkany sadzą komin; pozostawione włączone żelazko; niesprawne urządzenie elektryczne; iskra z kominka;
pozostawione, niedogaszone ognisko, itp.
7. Pogadanka. Jak zachować się podczas pożaru?
Nauczyciel informuje uczniów o zasadach postępowania w razie zauważenia pożaru. Przypomina o:
» numerach telefonów kontaktowych,
» konieczności opuszczenia pomieszczenia,
» zasadach gaszenia (urządzeń elektrycznych, samochodu, substancji łatwopalnych, np. tłuszczu, ludzi),
» zasadach ewakuacji,
» oznaczeniach dróg ewakuacji oraz lokalizacji urządzeń gaśniczych.
8. Jak należy zachować się, jeśli wybuchnie pożar.
Metoda śniegowej kuli.
Uczniowie, dyskutując w parach, ustalają wspólne stanowisko, jak należy postępować w sytuacji pożaru.
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szkoła podstawowa - klasy 4-6
Propozycje zachowania zapisują na karteczkach samoprzylepnych - każdą propozycję osobno. Następnie dwójki
łączą się w czwórki, porównują zapisy na kartkach i wybierają te, które się nie powtarzają. Czwórki łączą się według powyższej zasady w ósemki, a ósemki w szesnastki. Wreszcie cała klasa wypracowuje kodeks postępowania
w czasie pożaru. Karteczki zostają naklejone na tablicy.
9. Ranking diamentowy. Uczniowie wraz z nauczycielem wybierają 16 lub 12 karteczek, na których zapisano najważniejsze zasady postępowania. Pozostałe odklejają.
Następnie, analizując zapisy, dokonują wyboru ich ważności. Może on dotyczyć kolejności postępowania w czasie
pożaru lub kolejności ważności tych działań. Na tablicy tworzy się wzór diamentu, w którym najwyżej umieszczone są priorytety. Podczas układania wzoru konieczna jest dyskusja. Uczniowie powinni argumentować swoje
decyzje.

16

12

10. Pierwsza pomoc po oparzeniu.
Nauczyciel informuje uczniów, że pomocy medycznej mogą udzielać tylko wykwalifikowane osoby. Zawsze w takiej sytuacji należy oddalić się od miejsca wypadku i zawiadomić osobę dorosłą. Przy lekkich oparzeniach można
schłodzić miejsce urazu zimną wodą. Na pewno nie wolno:
» odrywać przyklejonej do rany odzieży,
» przekłuwać pęcherzy,
» dotykać rany oparzeniowej,
» smarować oparzonej skóry: maściami, kremami, tłuszczami, piankami, białkiem jaja kurzego, alkoholem,
» przy oparzeniach wewnętrznych i rozległych oparzeniach zewnętrznych podawać doustnie płynów lub pokarmów,
» pozostawić poszkodowanego bez nadzoru.
http://www.psp.itl.pl/oparzenia.html
11. Przypomnienie przebiegu drogi ewakuacyjnej w szkole oraz lokalizacji gaśnic.
Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartki z naniesionym planem budynku. Ustawiają się w pary i pod opieką
nauczyciela przechodzą całą drogę ewakuacyjną z pomieszczenia, w którym odbywa się lekcja, aż do wyjścia.
Wędrując korytarzami szkoły, mają za zadanie zaznaczyć na otrzymanym planie:
» strzałkami trasę ewakuacji,
» lokalizację gaśnic,
» lokalizację hydrantu,
» miejsce, gdzie znajduje się przycisk alarmowy.
Nauczyciel zatrzymuje grupę przy znajdujących się na drodze ewakuacyjnej zielonych oznaczeniach i komentuje
zawartą na nich informację. Uczniowie mogą na osobnej kartce odrysować te znaki.
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III Część końcowa
1. Podsumowanie. Uczniowie odpowiadają na poniższe pytania.
» Jakie mogą być przyczyny pożaru?
» Jakie są numery kontaktowe, pod które należy zadzwonić w razie pożaru?
» Jakie są zasady ewakuacji z budynku zagrożonego pożarem?
Bibliografia:
» www.straz.gov.pl/page/index.php
» www.psp.itl.pl/oparzenia.html
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KRZYŻÓWKA Z
Polecenie
Rozwiąż krzyżówkę. Otrzymane hasło podpowie Ci temat zajęć.

1.

3.
2.

5.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
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SCENARIUSZ 7 - KARTA PRACY 2

UWAGA, POŻAR!
Polecenie
Wokół powstałego pożaru wpisz przykłady sytuacji, które mogły być powodem jego powstania.
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WYPALANIE ŁĄK
Polecenie
Przeanalizuj rysunek, a następnie odpowiedz na poniższe pytanie.
Dlaczego wypalanie łąk jest zabronione?

Odpowiedź: …………………………………………………......................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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SCENARIUSZ 8
Temat: Prąd i urządzenia elektryczne w naszym domu.
Cele ogólne
» wskazanie podstawowych zasad posługiwania się urządzeniami elektrycznymi.
Cele operacyjne
uczeń:
» podaje przykłady zjawisk elektrycznych w przyrodzie (np. wyładowania atmosferyczne, elektryzowanie włosów
podczas czesania),
» wymienia źródła prądu elektrycznego,
» buduje prosty obwód elektryczny i wykorzystuje go do sprawdzania przewodzenia prądu elektrycznego przez
różne ciała (substancje),
» podaje przykłady przewodników i izolatorów prądu elektrycznego,
» opisuje skutki przepływu prądu w domowych urządzeniach elektrycznych,
» podaje zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi,
» potrafi odczytać i rysuje schemat obwodu elektrycznego,
» przeprowadza doświadczenie wg instrukcji,
» pracuje w grupie rówieśniczej.
Metody
» pogadanka,
» dyskusja,
» śniegowa kula,
» doświadczenie,
» monitoring,
» linia czasu,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» karty pracy: Przewodniki i izolatory, Schemat obwodu elektrycznego, Trochę historii,
» materiały niezbędne do wykonania doświadczeń: płaska bateria 4,5V, trzy przewody z miedzianego drutu, żarówka, klucz, kreda, spinacz, gumka do mazania, plastikowa rurka do napoju (około 5
cm), szkiełko podstawowe preparatu, spinacz, deseczka, dwie pinezki,
» karteczki w ilości równej uczniom.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Wprowadzenie.
Nauczyciel poleca uczniom podanie przykładów urządzeń elektrycznych, z których korzystają często w swoich
domach.
Uczniowie wymieniają różne urządzenia elektryczne. Ich nazwy zostają zapisane na tablicy.
2. Dyskusja.
» Czy można wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka bez tych urządzeń?
» Jak wyglądałoby nasze życie?
II Część właściwa
1. Dyskusja.
» Kiedy w przyrodzie można zaobserwować zjawiska elektryczne?
» Jakie zwierzęta potrafią wytworzyć energię elektryczną?
» Na czym polega elektryzowanie się włosów?
2. Pogadanka na temat, czym jest prąd elektryczny.
Nauczyciel wyjaśnia zjawisko przepływu prądu. Podaje informację, że jest to uporządkowany ruch (przepływ)
ładunków elektrycznych.
Wyjaśnia również pojęcia:
» źródło napięcia (prądu),
» odbiornik prądu elektrycznego,
» napięcie elektryczne, jednostki (V),
» moc, jednostki (W).
Doświadczenie 1.
Cel: wykazanie przepływu prądu elektrycznego między źródłem prądu a odbiornikiem.
Uczniowie budują obwód elektryczny wg instrukcji.
Materiały: płaska bateria 4,5V, dwa przewody z miedzianego drutu, żarówka.
Wykonanie:
» połącz bieguny baterii z żarówką,
» obserwuj żarówkę.
Wskaż w obiegu: źródło prądu, odbiornik.
Uczniowie uzupełniają kartę pracy Schemat obwodu elektrycznego.
3. Wprowadzenie pojęć przewodnik, izolator.
Doświadczenie 2.
Cel: wykazanie przewodnictwa elektrycznego różnych materiałów.
Materiały: płaska bateria 4,5V, trzy przewody z miedzianego drutu, żarówka, klucz, kreda, spinacz, gumka do
mazania, plastikowa rurka do napoju (około 5 cm), szkiełko podstawowe preparatu.
Wykonanie:
» z baterii, przewodów i żarówki wykonaj obwód elektryczny (wg rysunku poniżej),
» sprawdź, czy żarówka świeci,
» rozłącz dwa przewody miedziane i połóż na ich styku kredę tak, aby obwód był zamknięty,
» sprawdź, czy żarówka świeci,
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» kładź na styku przewodów kolejne przedmioty: gumkę do mazania, klucz, spinacz, rurkę plastikową, szkiełko,
za każdym razem obserwuj żarówkę.

Za „Przyrodo witaj, podręcznik
do klasy 6”, pod red. W.Kofty,
WSiP, Warszawa 2007
Sformułowanie wniosków.
» Które przedmioty – materiały przewodzą prąd elektryczny?
» Przez które prąd nie płynie?
» Jakie materiały nazywamy przewodnikami, a które izolatorami?
Uczniowie wypełniają kartę pracy Przewodniki i izolatory.
4. Baterie i akumulatory to też źródła prądu elektrycznego.
Nauczyciel uświadamia uczniom, że urządzenie nie musi być połączone z siecią, aby pobierać prąd elektryczny.
» Gdzie wykorzystywane są baterie?
» Podajcie przykłady różnych baterii.
» W jakim urządzeniu wykorzystuje się akumulator?
5. Prąd elektryczny płynie w obwodzie zamkniętym.
Doświadczenie 3.
Cel: wykazanie przepływu prądu elektrycznego w zamkniętym obwodzie.
Materiały: płaska bateria 4,5V, trzy przewody z miedzianego drutu, żarówka, spinacz, deseczka, dwie pinezki.
Wykonanie:
» wykonaj obwód jak w poprzednim doświadczeniu,
» do deseczki wbij pinezki, pozostaw między nimi odległość odpowiadającą długości spinacza,
» jedną pinezkę połącz przewodem z biegunem baterii, drugą z żarówką,
» żarówkę połącz z drugim biegunem baterii,
» połącz obie pinezki spinaczem,
» obserwuj żarówkę,
» odsuń spinacz i nadal obserwuj żarówkę.

Za „Przyrodo witaj, podręcznik do klasy 6”,
pod red. W.Kofty, WSiP, Warszawa 2007
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Sformułowanie wniosków.
» Kiedy możliwy jest przepływ prądu elektrycznego?
» Co to jest obwód zamknięty?
» Czym jest wyłącznik w obwodzie elektrycznym?
Wskazanie w powyższym obwodzie źródła napięcia i odbiornika.
6. Dlaczego żarówka świeci, żelazko grzeje, a lodówka chłodzi?
Nauczyciel wyjaśnia, na jakiej zasadzie odbywa się praca tych odbiorników. Jak następuje przekształcanie energii
elektrycznej np. w cieplną, świetlną, mechaniczną?
7. Skąd się bierze prąd w gniazdku?
Nauczyciel wyjaśnia, czym jest elektrownia, do czego służą prądnice.
Uczniowie odpowiadają na poniższe pytania.
» Gdzie znajduje się elektrownia, z której przesyłana jest energia do szkoły, do domów uczniów?
» W jaki sposób, jaką drogą energia wędruje do poszczególnych domów?
» Jakie mogą być rodzaje elektrowni?
8. Linia czasu. Historia wykorzystania energii elektrycznej.
Nauczyciel podaje uczniom fakty odkryć związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej. Uczniowie budują
linię czasu na karcie pracy Trochę historii.
Przykłady dla nauczyciela:
silnik elektryczny
żarówka
radio
telewizja

1837r. Thomas Davenport
1879r. Thomas Edison
1894r. Guglielmo Marconi
1924r. John logie Baird

9. Metoda śniegowej kuli.
Uczniowie rozważają problem:
Jakie zasady należy stosować, aby nie dopuścić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym?
Dyskutują w dwójkach, zapisując swoje pomysły na kartkach. Następnie łączą się w czwórki, porównują zapisane przykłady i wybierają wspólne. Czwórki łączą się w ósemki itd. Na zakończenie cała klasa prezentuje wspólnie wypracowane pomysły. Zostają one zapisane na tablicy.
Powstaje kodeks postępowania podczas użytkowania urządzeń elektrycznych.
III Część końcowa
1. Podsumowanie.
W okresie najbliższych trzech dni przeprowadź obserwacje i zanotuj, ile razy i z jakich urządzeń elektrycznych
korzystałeś.
Bibliografia:
» Przyrodo witaj, podręcznik do klasy 6, pod red. W.Koft y, WSiP, Warszawa 2007
» http://www.mojaenergia.pl
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PRZEWODNIKI I

IZOLATORY

Polecenie
Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli nazwy materiałów/substancji.

PRZEWODNIKI

IZOLATORY

metal, roztwory soli, guma, szkło, woda, porcelana, grafit, tworzywa sztuczne
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TROCHĘ HISTORII
Polecenie
Zaznacz na linii czasu daty odkryć i wynalazków podanych w tabelce.
W jakim wieku miały miejsce te odkrycia?
Odszukaj w internecie wiadomości o innych odkryciach związanych z elektrycznością i nanieś je na linię czasu.
Możesz skorzystać z informacji zamieszczonych na stronie www.mojaenergia.pl

silnik elektryczny

1837r. Thomas Davenport

żarówka

1879r. Thomas Edison

radio

1894r. Guglielmo Marconi

telewizja

1924r. John logie Baird

1800

1810

1820

1830
1840

1850
1860
1870
1880

1890
1900

1910

1920

1930

1940

1950
1960
2010

2000

1990
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SCHEMAT OBWODU ELEKTRYCZNEGO
Polecenie
Narysuj w postaci schematu przedstawiony na rysunku obwód elektryczny.
Zastosuj znaki umowne.

źródło prądu

Przykład
obwodu
elektrycznego

przewód

żarówka
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SCENARIUSZ 9
Temat: Skąd czerpać energię?
Cele ogólne
» uświadomienie konieczności poszukiwania i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii;
» uświadomienie faktu wyczerpywania się paliw kopalnych i degradacji środowiska na skutek ich spalania.
Cele operacyjne
uczeń:
» podaje przykłady wykorzystywania energii,
» wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
» podaje przykłady degradacji środowiska na skutek wydobywania i spalania paliw kopalnych,
» rozwija umiejętność prowadzenia dyskusji na temat ochrony środowiska, argumentuje swoje stanowisko,
» uzasadnia potrzebę i podaje sposoby oszczędnego gospodarowania energią.
Metody
» dyskusja,
» burza mózgów,
» doświadczenie,
» portfolio.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» karty pracy: Źródła energii, Oszczędności,
» portfolio przygotowane przez uczniów,
» materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczenia: ciasteczka Delicje, wykałaczki.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Burza mózgów.
» Do czego służy człowiekowi energia?
Uczniowie podają przykłady wykorzystywania energii i zapisują je na tablicy.
Np.
» ogrzewanie,
» transport,
» przemysł,
» usługi,
» komunikacja, informacja,
II Część właściwa
1. Przypomnienie wiadomości o sposobach pozyskiwania energii.
» Jakie są źródła energii?
» Co nazywamy źródłami nieodnawialnymi i odnawialnymi?
Uczniowie uzupełniają tabelę na karcie pracy Źródła energii.
2. Dyskusja.
»
»
»
»

W której kolumnie tabeli powinna znaleźć się energia jądrowa i dlaczego?
Czy złoża węgla i ropy naftowej są niewyczerpywalne?
Jakie są konsekwencje wydobywania paliw kopalnych?
Z jakimi zmianami krajobrazu wiążą się: budowa kopalni, wydobycie, składowanie nieużytecznego materiału
skalnego (hałdy), transport kopalin?
» Jaki wpływ ma spalanie paliw na stan środowiska?
» Jakie są inne sposoby pozyskiwania energii?
Doświadczenie.
Cel: prezentacja skutków intensywnej eksploatacji złóż.
Materiały: ciasteczka Delicje, wykałaczki.
Wykonanie:
Ciasteczko składa się z trzech warstw symbolizujących odpowiednio:
» czekolada –glebę,
» galaretka – złoże węgla,
» biszkopt – głębsze warstwy skorupy ziemskiej.
Zadaniem uczniów jest dotarcie do cennego złoża i wydobycie jak największej ilości węgla. Mogą to uczynić,
posługując się wykałaczkami.
Obserwacja: mimo starań zniszczona zostaje gleba, ale uszkodzeniu mogą również ulec warstwy skorupy ziemskiej.
Uczniowie formułują wnioski.
3. Prezentacja portfolio (załącznik).
Wskazówka metodyczna:
Kilka tygodni wcześniej uczniowie otrzymali polecenie przygotowania portfolio na temat alternatywnych źródeł energii.
Teczki przygotowywali w parach. Sposoby pozyskiwania energii do opracowania zostały przydzielone w drodze losowania. Wśród rozlosowanych tematów znalazły się:
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»
»
»
»
»
»
»

energia wiatrowa,
energia wodna (biała),
energia słoneczna,
energia pływów (fal morskich i oceanicznych),
energia geotermalna,
energia jądrowa,
biogaz.

Uczniowie, przygotowując portfolio, powinni uwzględnić m.in.:
» jak dużo danej energii pozyskuje się na świecie, w Polsce,
» gdzie znajdują się największe ośrodki, elektrownie produkujące daną energię, na świecie, w Europie, w Polsce,
» jakie warunki muszą zostać spełnione, aby stworzyć w określonym miejscu elektrownię, jakie są koszty pozafinansowe,
» jakie są negatywne skutki produkcji dla środowiska i zdrowia organizmów, zagrożenia,
» jak zagospodarowuje się odpady poprodukcyjne,
» jakie są korzyści.
Podczas tworzenia portfolio nauczyciel wyznacza terminy konsultacji w celu zaprezentowania przez uczniów
sposobu gromadzenia informacji, określenia mocnych i słabych stron opracowania.
Pary uczniów prezentują zawartość swoich teczek. Całość wystąpienia opatrują stosownym komentarzem. Odpowiadają na ewentualne pytania kolegów.
III Część końcowa
Dyskusja.
» Jakie są prognozy w gospodarce energetycznej świata?
» Czy jest konieczność przeznaczania ogromnych środków finansowych na badania mające na celu opracowanie
nowych technologii wykorzystujących przyjazną dla środowiska energię?
» Dlaczego należy oszczędzać energię?
» Jakie działania może podjąć każdy z nas w celu ograniczenia zużycia energii?
Załącznik.
Metoda portfolio (teczka)
Metoda polega na gromadzeniu przez uczniów materiałów (dokumentacji) na określony temat.
Cele:
» rozbudzenie zainteresowań i pogłębianie wiedzy,
» nabycie umiejętności gromadzenia i porządkowania informacji,
» dokonanie samooceny i samoanalizy.
Organizacja pracy:
» ustalenie tematu portfolio,
» przeprowadzenie burzy mózgów w celu uświadomienia różnorodności gromadzonych materiałów (m.in.
artykuły, ilustracje, notatki własne, przemyślenia, wywiady),
» ustalenie terminów konsultacji w celu zaprezentowania sposobu gromadzenia informacji, określenia mocnych i słabych stron opracowania,
» ocena portfolio.
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ŹRÓDŁA ENERGII
Polecenie
Uzupełnij tabelę.
Odpowiedz na poniższe pytania.
» W której kolumnie tabeli powinna znaleźć się energia jądrowa?
» Dlaczego?

NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

energia ze spalania surowców takich jak:
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
» ……………….......................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Odpowiedź: …………………………………………………….........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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OSZCZĘDNOŚCI
Polecenie
Jakie działania może podjąć każdy z nas w celu ograniczenia zużycia energii?
Zapisz swoje pomysły.
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ELEKTRYCZNA MATEMATYKA
Polecenie
Przeczytaj poniższe informacje i rozwiąż zadania.

Zadanie 1. Zakreśl prawidłową odpowiedź.
W 1867 roku Werner Siemens zaprezentował pierwszą użyteczną prądnicę. Wynalazek pozwolił wytwarzać energię elektryczną w takich ilościach i takiej mocy, aby napędzać silnik elektryczny.
Wydarzenie miało miejsce w:
A. pierwszej połowie XVIII wieku,
B. drugiej połowie XVIII wieku,
C. drugiej połowie XIX wieku,
D. pierwszej połowie XIX wieku.

Zadanie 2. Pierwszy tramwaj elektryczny przejechał ulicami Berlina w 1881 roku. Oblicz, ile lat jeżdżą ulicami miast tramwaje elektryczne?

Odpowiedź: ……………………………………………
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szkoła podstawowa - klasy 4-6

Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 10
Temat: Do życia potrzebna jest energia.
Cele ogólne
» uświadomienie niezbędności energii do wszelkich czynności życiowych.
Cele operacyjne
uczeń:
» uzasadnia, dlaczego organizmy potrzebują do życia energię,
» wyjaśnia, czym jest spalanie,
» wskazuje tlen jako czynnik niezbędny w procesie spalania, dwutlenek węgla i parę wodną jako jego produkty,
» podaje przykłady składników energetycznych,
» wskazuje drogi pobierania tlenu przez różne organizmy,
» wskazuje funkcję poszczególnych narządów budujących układ oddechowy człowieka,
» wyjaśnia pojęcie fermentacja i podaje jej znaczenie w gospodarce człowieka,
» przeprowadza obserwację oraz doświadczenie wg instrukcji.
Metody
» pogadanka,
» dyskusja,
» obserwacja,
» doświadczenie,
» śniegowa kula,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» karty pracy: Do czego potrzebna jest energia? Narządy wymiany gazowej, Oddychanie komórkowe,
» kolorowe plansze: Układ oddechowy człowieka, Narządy wymiany gazowej,
» preparat mikroskopowy skórki z aparatami szparkoywmi, mikroskop,
» materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń: świeca, zapałki, szklany, duży słoik lub
małe akwarium, torebka drożdży winiarskich, pół szklanki cukru, ciepła woda, duża butelka
plastikowa z zakrętką lub mały gąsior do produkcji wina, rurka winiarska.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Dyskusja.
» Czym jest aktywność?
» Jakie czynności wykonują organizmy?
II Część właściwa
1. Metoda śniegowej kuli.
Uczniowie zastanawiają się, kiedy organizmy zużywają energię.
Dyskutują w dwójkach, zapisując swoje pomysły na kartkach. Następnie łączą się w czwórki, porównują zapisane przykłady i wybierają wspólne. Czwórki łączą się w ósemki itd. Na zakończenie cała klasa prezentuje
wypracowane pomysły. Zostają one zapisane na tablicy. Powstaje lista przykładowych czynności, do których
niezbędna jest energia.
Nauczyciel przypomina uczniom, że powinni wziąć pod uwagę nie tylko zwierzęta, ale i rośliny, grzyby, bakterie.
Uczniowie uzupełniają kartę pracy Do czego potrzebna jest energia?
2. Pogadanka. W jaki sposób organizm zdobywa energię?
Nauczyciel informuje uczniów:
» w jaki sposób odżywianie związane jest ze zdobyciem energii,
» które pokarmy są wysokoenergetyczne,
» na czym polega ich spalanie,
» jaki czynnik jest niezbędny do spalania,
» jakie substancje powstają w wyniku spalania.
Doświadczenie.
Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenie wg podanej instrukcji.
Cel: dowiedzenie, że: tlen jest gazem niezbędnym podczas spalania; produktem spalania jest między innymi
para wodna.
Materiały: świeca, zapałki, szklany, duży słoik lub małe akwarium.
Wykonanie:
» zapal świecę i poczekaj, aż rozpali się jasnym płomieniem,
» przykryj palącą się świecę słoikiem lub akwarium,
» obserwuj płomień,
» obserwuj ścianki słoika.
Odpowiedz na pytania:
» dlaczego świeca zgasła?
» co pojawiło się na ściankach słoika?
Sformułuj wnioski.
Uczniowie dowiedli, że do procesu spalania niezbędny jest tlen, a jednym z produktów spalania jest para
wodna.
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3. Tłuszcze i węglowodany – składniki energetyczne.
Uczniowie uzupełniają tabelę, wpisując przykłady składników lub potraw wysokoenergetycznych.

WĘGLOWODANY

TŁUSZCZE

4. Pogadanka na temat sposobów dostawania się tlenu do organizmów?
Nauczyciel podaje informacje:
» w jaki sposób pobierany jest tlen przez zwierzęta wodne, lądowe, rośliny,
» jak nazywają się narządy oddechowe owadów, pajęczaków, ślimaków i kręgowców,
» jak nazywa się układ narządów doprowadzający tlen do krwi.
Uczniowie wypełniają kartę pracy Narządy wymiany gazowej.
5. Obserwacja mikroskopowa preparatu skórki z aparatami szparkowymi.
6. Oddychanie komórkowe.
Nauczyciel wykonuje na tablicy schematyczny rysunek, a następnie omawia proces, który przedstawił (rysunek
znajduje się na karcie pracy Oddychanie komórkowe).
7. Budowa układu oddechowego człowieka. Analiza kolorowej planszy.
Uczniowie analizują budowę i funkcje poszczególnych odcinków układu oddechowego.
8. Fermentacja.
Niektóre organizmy (bakterie i grzyby) oddychają beztlenowo, czyli pozyskują energię z rozkładu cukrów.
Doświadczenie.
Cel: dowiedzenie, że drożdże oddychają beztlenowo.
Materiały: torebka drożdży winiarskich, pół szklanki cukru, ciepła woda, duża butelka plastikowa z zakrętką lub
mały gąsior do produkcji wina, rurka winiarska.
Wykonanie:
» do butelki lub gąsiora wsyp drożdże, cukier i wlej ciepłą wodę,
» zatkaj szczelnie butelkę lub gąsior, w zakrętce lub korku umieść rurkę winiarską,
» napełnij rurkę wodą,
» pozostaw mieszaninę w ciepłym miejscu,
» co kilka godzin przeprowadzaj obserwację.
Sformułuj wnioski.
III Część końcowa
Zadanie domowe.
Uzasadnij sens słów, które niejednokrotnie słyszałeś, wychodząc do szkoły: Zjedz śniadanie, żebyś miał siłę.
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SCENARIUSZ 10 - KARTA PRACY 1

DO CZEGO POTRZEBNA JEST ENERGIA?
Polecenie
W wyznaczonych miejscach wpisz, do czego organizmy potrzebują energię.

- 84 -

SCENARIUSZ 10 - KARTA PRACY 2

NARZĄDY WYMIANY GAZOWEJ
Polecenie
Pod rysunkami wpisz, jak nazywa się narząd, za pomocą którego tlen dostaje się do organizmu.
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SCENARIUSZ 10 - KARTA PRACY 3

ODDYCHANIE KOMÓRKOWE
Polecenie
Uzupełnij rysunki, wpisując w odpowiednie miejsca wyrazy podane poniżej.
pokarm dwutlenek węgla tlen energia woda
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Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 11
Temat: Oświetlenie Ziemi, czyli ile energii dociera do nas ze Słońca.
Cele ogólne
» uświadomienie zależności różnorodności klimatycznej i krajobrazowej Ziemi od jej oświetlenia;
» wskazanie zależności między ruchem obiegowym Ziemi a zmianami pór roku.
Cele operacyjne
uczeń:
» prezentuje za pomocą modelu ruch obiegowy Ziemi,
» wskazuje na globusie strefy oświetlenia Ziemi oraz zwrotniki i koła podbiegunowe jako granice tych stref,
» charakteryzuje oświetlenie Ziemi w poszczególnych strefach,
» charakteryzuje warunki klimatyczne i przystosowania do nich wybranych organizmów w następujących
krajobrazach strefowych: lasu równikowego, sawanny, pustyni gorącej, krajobrazu śródziemnomorskiego,
pustyni lodowej,
» opisuje ww. krajobrazy, rozpoznaje je na ilustracji i lokalizuje na mapie,
» podaje przykłady zależności między składnikami krajobrazu, szczególnie klimatem a rozmieszczeniem roślin
i zwierząt,
» podaje przyczyny następowania pór roku,
» maluje obraz przedstawiający wybrany krajobraz,
» uzasadnia własne zdanie,
» współpracuje w grupie.
Metody
» dyskusja,
» pogadanka,
» pokaz,
» praktycznego dziania,
» waloryzacyjna.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Z promieniem Słońca wzdłuż południka lub płyta DVD z jego nagraniem,
» karty pracy: Oświetlenie Ziemi, Sprawdź, czy zrozumiałeś, Krajobrazy świata,
» kolorowe plansze: Oświetlenie Ziemi, Las równikowy, Sawanna, Pustynia gorąca,
Las mieszany, Pustynia lodowa,
» globus, lampka nocna,
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» atlasy przyrodnicze (mapy: fizyczna świata, krajobrazowa, klimatyczna),
» trzy arkusze szarego papiery lub brystolu formatu A1, farby.
Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Wysłuchanie słuchowiska z płyty DVD Z promieniem Słońca wzdłuż południka lub tekstu czytanego przez ucznia.
2. Podanie celu lekcji.
II Część właściwa
1. Pokaz.
Nauczyciel demonstruje uczniom zmiany oświetlenia kuli ziemskiej wynikające z ruchu obiegowego Ziemi.
Wykonanie.
W dostępnym i widocznym dla wszystkich uczniów miejscu zostaje postawiona lampka nocna (bez abażuru).
Dookoła niej bardzo wolno, po torze w kształcie elipsy krążyć musi globus. Ważne, aby nie zmieniać położenia
globusa, czyli pochylenia jego osi obrotu w stosunku do orbity. Najlepiej, jeśli globus trzymany jest przez ucznia
w wyciągniętej ręce, a dziecko nie zmieniało swojego miejsca (gdybyśmy polecili uczniowi okrążać lampę, to
w pewnym momencie ciało ucznia zasłoniłoby globus).
Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na kąt padania promieni światła, jednakowe pochylenie osi Ziemi, a co za
tym idzie, brak oświetlenia niektórych rejonów podczas roku, oświetlenie poszczególnych stref podczas pełnego
obiegu.
Kilku uczniów powtarza pokaz i komentuje swoją obserwację.
2. Pogadanka – w oparciu o przeprowadzony pokaz oraz informacje podane w tekście opowiadania.
» Oświetlenie kuli ziemskiej.
» Kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi w różnych jej rejonach.
» Ilość energii uzyskiwana przez organizmy w zależności od miejsca ich występowania na kuli ziemskiej.
3. Praca w parach. Wskazanie na globusie granic stref oświetlenia Ziemi.
4. Wyznaczenie pięciu stref oświetlenia. Uczniowie uzupełniają kartę pracy Oświetlenie Ziemi.
5. Pracując nadal w dwójkach, uczniowie przygotowują informację na temat warunków oświetlenia oraz klimatów
występujących w poszczególnych strefach oświetlenia na Ziemi.
Uczniowie otrzymują powielony fragment tekstu opowiadania zawierający opis jednej ze stref, atlasy przyrodnicze (analizują mapy: fizyczną świata, klimatyczną), globus, kolorowe plansze Oświetlenie Ziemi, Las równikowy,
Sawanna, Pustynia gorąca, Las mieszany, Pustynia lodowa.
Ich zadaniem jest uzupełnienie tabeli.
STREFA

OŚWIETLENIE

TEMPERATURA

OPADY

PORY ROKU

W rubryce „Oświetlenie” uczniowie charakteryzują ilość energii otrzymywanej przez powierzchnię Ziemi w ciągu całego roku oraz kąt padania promieni Słońca.
W rubryce „Pory roku” wymieniają, ile i jakie pory roku występują w danej strefie oraz jaki czynnik decyduje
o zmianach pór roku.
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6. Praca w grupach. Jak warunki oświetleniowe decydują o krajobrazie?
Powtórzenie – jakie są składniki krajobrazu?
Klasa zostaje podzielona na trzy grupy. Każda z grup będzie reprezentować jeden z krajobrazów występujących w poszczególnych strefach oświetlenia.
grupa I – strefa międzyzwrotnikowa – las równikowy,
grupa II – strefa umiarkowana północna – las mieszany,
grupa III – strefa podbiegunowa północna lub południowa – pustynia lodowa.
Uczniowie, analizując krajobrazową mapę świata, tekst opowiadania oraz kolorowe plansze, przygotowują informacje na temat:
» lokalizacji krajobrazu na Ziemi,
» charakterystycznych cech wskazanego krajobrazu,
» bogactwa biocenoz, różnorodności organizmów,
» przystosowania organizmów do warunków życia,
» pór roku dyktujących rytm życia,
» kolorów przeważających w pejzażu.
7. Wykonanie obrazu.
Pracując w tych samych grupach, uczniowie malują obraz przedstawiający reprezentowany przez nich krajobraz.
Nauczyciel, nadzorując ich pracę, zwraca uwagę na stosowane barwy, przedstawiane gatunki roślin i zwierząt.
Uczniowie II grupy mogą swój obraz podzielić na cztery mniejsze i przedstawić krajobraz w poszczególnych
porach roku.
Wskazówka metodyczna: nauczyciel może zaproponować inny wybór krajobrazów z poszczególnych stref oświetleniowych, np. krajobraz sawanny, śródziemnomorski.
Należy też pamiętać o wyjaśnieniu uczniom, dlaczego, mimo strefowości krajobrazów na Ziemi, wybieramy jako
bardziej reprezentatywną półkulę północną, czyli lądową.
III Część końcowa
1. Dyskusja.
Prezentacja i omówienie prac.
Reprezentanci grup przymocowują obrazy na tablicy, następnie omawiają sytuacje przedstawione na ilustracjach.
Pozostali uczniowie dyskutują na temat zastosowanej kolorystyki, gatunków roślin i zwierząt oraz ich przystosowania do warunków klimatycznych.
2. Zadanie domowe.
W której strefie oświetlenia Ziemi chciałbyś mieszkać, a w której zdecydowanie nie. Uzasadnij swój wybór.
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LEGENDA

Polecenie
Podpisz granice pomiędzy strefami oświetlenia Ziemi.
Zamaluj kolorem czerwonym strefę międzyzwrotnikową, żółtym strefy umiarkowane, niebieskim podbiegunowe.

OŚWIETLENIE ZIEMI

SCENARIUSZ 11 - KARTA PRACY 1

SCENARIUSZ 11 - KARTA PRACY 2

SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ.
Polecenie
Spróbuj uzupełnić fragment opowiadania Z promieniem Słońca wzdłuż południka, wpisując w miejsce kropek brakujące słowa. Sprawdzisz, czy zrozumiałeś dokładnie lekcję.
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SCENARIUSZ 11 - KARTA PRACY 3

KRAJOBRAZY ŚWIATA
Polecenie
Poniżej znajdują się nazwy wybranych krajobrazów świata i ich opisy - fragmenty opowiadania Z promieniem Słońca
wzdłuż południka. Połącz liniami krajobrazy z ich opisami.

LAS RÓWNIKOWY

» Olbrzymie są dobowe różnice temperatury.
» Z powodu braku wody niezwykle uboga jest szata roślinna.
» Uboga szata roślinna jest między innymi przyczyną różnic
temperatury między dniem a nocą.

SAWANNA

» W lecie Słońce nie chowa się za linią horyzontu, tylko całą
dobę jest widoczne.
» To obszar, na który dociera najmniejsza ilość promieni Słońca.
» Panuje tu najsurowszy klimat na Ziemi.
» Prawie przez cały rok temperatura jest ujemna.
» Silne wiatry i zamiecie śnieżne.

PUSTYNIA GORĄCA

PUSTYNIA LODOWA

KRAJOBRAZ
ŚRÓDZIEMNOMORSKI

» Pora deszczowa oznacza obfitość jedzenia, narodziny
młodych, susza - głód i wędrówkę za pożywieniem.
» Większość zwierząt to roślinożercy…
» Na roślinożerców polują lwy, likaony, gepardy.

» Występują tu cztery pory roku: wiosna, lato, jesień, zima.
Jednak w tym klimacie zima ma łagodny przebieg, a lato jest
suche i upalne.
» Kiedyś te górzyste tereny porastały lasy składające się głównie
z dębu korkowego, kasztanowców, cedrów.
» Charakterystyczną roślinność tworzy makia, czyli zimozielone zarośla wawrzynów, mirtów, jałowców i oleandrów.

» Temperatura powietrza jest tu taka sama przez cały rok.
» Codziennie pada tu deszcz zenitalny.
» Wiecznie zielony, wilgotny, wielowarstwowy, równikowy.

- 92 -

szkoła podstawowa - klasy 4-6

Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 12
Temat: Rozszerzalność temperaturowa.
Cele ogólne
» rozbudzanie zainteresowania obserwacją i badaniem zjawisk przyrodniczych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
» kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji oraz posługiwania się modelem.
Cele operacyjne
uczeń:
» podaje przykłady występowania i wykorzystania rozszerzalności cieplnej ciał w życiu codziennym,
» przeprowadza doświadczenie na podstawie instrukcji,
» wskazuje różnice w budowie i właściwościach ciał stałych, cieczy, gazów,
» nazywa przemiany fazowe,
» wyjaśnia zasadę działania termometru cieczowego,
» formułuje wnioski i hipotezy,
» współpracuje z rówieśnikami.
Metody pracy
» pogadanka,
» dyskusja,
» doświadczenie,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» karty pracy: Rozszerzalność temperaturowa cieczy, Ciepło , zimno…
» materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń: palnik spirytusowy lub świeczka, metalowa kulka na łańcuszku z pierścieniem Gravesanda, naczynia z zimną i ciepłą wodą, wrzątek, szklana kolba ze
ściśle dopasowanym, gumowym korkiem, szklana rurka, miedniczka, termometr cieczowy, zabarwiona
ciecz, plastikowa butelka typu PET.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
Powtórzenie wiadomości.
1. Budowa i własności ciał stałych, cieczy i gazów:
» odległości między drobinami,
» oddziaływania między nimi,
» posiadanie kształtu,
» ściśliwość i rozprężliwość.
2. Temperatura jako czynnik zmiany stanu skupienia:
» topnienie,
» parowanie,
» skraplanie,
» krzepnięcie.
II Część właściwa
1. Jak temperatura działa na drobiny substancji?
Pokaz.
Z klasy zostaje wybranych dziewięciu uczniów do pokazu. Pozostali są widownią.
Uczniowie prezentują ruch cząsteczek gazu. Poruszają się chaotycznie po całej sali, zderzają się ze sobą, odbijają
od ścian, przyśpieszają, zwalniają. Odległości między nimi są duże, oddziaływania bardzo słabe.
Nauczyciel komunikuje, że następuje obniżanie temperatury. Ruch drobin się zmienia: zwalniają, zmniejszają
odległości, zajmują coraz mniejszą przestrzeń.
Temperatura spada nadal.
Drobiny przybliżają się do siebie jeszcze bardziej, a ich ruch jest coraz wolniejszy i na mniejszym dystansie.
Zaczynają skupiać się po „kilka”. Zmienił się stan skupienia – gaz skroplił się i powstała ciecz.
Drobiny są nadal ułożone chaotycznie, ale zmniejszyły się odległości między nimi i charakter ruchu. Oddziaływania między nimi są większe niż poprzednio.
Nauczyciel informuje, że temperatura nadal spada.
Drobiny zbliżają się do siebie, układają regularnie i wzajemnie przylegają do siebie. Odległości między nimi zanikają. Oddziaływania są bardzo duże. Ciecz pod wpływem niskiej temperatury uległa krzepnięciu. Powstało ciało
stałe o budowie regularnej. Uczniowie ułożyli się w trzy rzędy, w każdym po trzy osoby.
Teraz nauczyciel proponuje zmianę. Uczniowie, którzy brali udział w pokazie, siadają w ławkach jako widownia.
W role drobin wcielają się ci, którzy jeszcze nie brali udziału w pokazie. Stają na miejscach swoich poprzedników w układzie 3 na 3.
Nauczyciel informuje, że temperatura otoczenia gwałtownie wzrasta.
Pokaz dalej ilustruje przechodzenie ciała stałego w ciecz i następnie w gaz.
2. Pogadanka na temat rozszerzalności temperaturowej.
Nauczyciel wyjaśnia, na czym polegają zmiany w objętości substancji pod wpływem temperatury.
a. Ciała stałe.
» Przykłady: szyny kolejowe, tramwajowe, linie wysokiego napięcia, konstrukcje metalowe (mosty, wiadukty,
wieże), płytki bimetalowe stosowane w żelazku, palnikach piecyków i kuchenek gazowych.
» Zapobieganie odkształcaniu.
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szkoła podstawowa - klasy 4-6

Doświadczenie.
Cel: dowiedzenie rozszerzalności temperaturowej ciała stałego.
Materiały: palnik spirytusowy lub świeczka, metalowa kulka na łańcuszku z pierścieniem Gravesanda, naczynie
z zimną wodą.
Wykonanie:
» sprawdź, czy zimna kulka przechodzi swobodnie przez obręcz pierścienia Gravesanda,
» rozgrzej kulkę nad płomieniem,
» spróbuj przeciągnąć gorącą kulkę przez obręcz,
» zanurz kulkę w zimnej wodzie,
» ponownie spróbuj, czy kulka przechodzi przez pierścień.
Sformułowanie wniosków.
b.

Ciecze.
Przykłady: termometr cieczowy, kipienie gotujących się potraw.
Wyjaśnienie zasady działania termometru rtęciowego.

Doświadczenie 1.
Cel: dowiedzenie rozszerzalności temperaturowej cieczy.
Materiały: szklana kolba ze ściśle dopasowanym gumowym korkiem, szklana rurka, miedniczka, wrzątek.
Wykonanie:
» kolbę napełnij zimną wodą,
» zmontuj zestaw jak na rysunku poniżej,
» wstaw kolbę do miedniczki,
» wlej do miedniczki wrzątek,
» obserwuj wylot rurki.
Sformułowanie wniosków.

miedniczka
- 95 -

szkoła podstawowa - klasy 4-6
Doświadczenie 2.
Cel: wyjaśnienie zasady działania termometru cieczowego.
Materiały: termometr cieczowy, dwa naczynia (jedno z zimną, drugie z ciepłą woda).
Wykonanie:
» odczytaj temperaturę wskazaną przez termometr,
» włóż termometr do cieplej wody, odczekaj chwilę,
» odczytaj wskazanie termometru,
» włóż termometr do zimnej wody, odczekaj chwilę,
» odczytaj wskazanie termometru.
Uzupełnienie karty pracy Rozszerzalność temperaturowa cieczy.
c. Gazy.
» Przykłady: zamykanie słoików z przetworami.
» Związek rozszerzalności ze zmianą gęstości – loty balonu.
Doświadczenie 1.
Cel: dowiedzenie rozszerzalności temperaturowej gazów.
Materiały: szklana kolba ze ściśle dopasowanym, gumowym korkiem, szklana rurka, zabarwiona ciecz, miedniczka, wrzątek.
Wykonanie:
» zmontuj zestaw jak na rysunku powyżej,
» umieść w rurce kroplę zabarwionej cieczy,
» zanurz kolbę w gorącej wodzie,
» obserwuj rurkę.
Sformułowanie wniosków.
Doświadczenie 2.
Cel: dowiedzenie rozszerzalności temperaturowej gazów.
Materiały: plastikowa butelka typu PET.
Wykonanie:
» wypełnioną powietrzem, zakręconą butelkę włóż do zamrażalnika,
» po upływie godziny wyjmij butelkę,
» zaobserwuj, jak zmienił się jej wygląd,
» zanurz butelkę w ciepłej wodzie lub pozostaw ją przez chwilę na kaloryferze,
» ponownie zaobserwuj zmianę w wyglądzie butelki.
Sformułowanie wniosków.
III Część końcowa
Dyskusja.
» Dlaczego zdecydowanie najlepiej obserwować rozszerzalność temperaturową w gazach, a najtrudniej w ciałach
stałych?
» Z czego wynika ta prawidłowość?
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SCENARIUSZ 12 - KARTA PRACY 1

ROZSZERZALNOŚĆ TEMPERATUROWA CIECZY
Polecenie
Wpisz w odpowiednie miejsca wskazania termometru.
Oblicz różnice temperatur pomiędzy poszczególnymi odczytami.
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SCENARIUSZ 12 - KARTA PRACY 2

CIEPŁO, ZIMNO…
Polecenie
Uzupełnij rysunek.

LATO

ZIMA
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DODATKOWE KARTY

LABIRYNT- KOPALNIA

Polecenie
Wskaż górnikowi najkrótszą drogę na powierzchnię. Oblicz, ile razy wagonik z węglem będzie musiał skręcić w prawo, a ile razy w lewo.
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Polecenie
Wskaż elementy, które nie występują na sawannie.

SAWANNA

DODATKOWE KARTY

DODATKOWE KARTY

ZAGADKA
Polecenie
Połącz kolejno kropki, zaczynając od cyfry 1. Napisz do czego służy przedstawiony na rysunku obiekt.

Odpowiedź ...................................................................................................
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DODATKOWE KARTY

KŁOPOT
Polecenie
Przewody lampek poplątały się. Tylko jedna lampka podłączona jest do gniazdka i tylko ona świeci. Sprawdź która.
Zamaluj żółtą kredką jej żarówkę..
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DODATKOWE KARTY

ŹRÓDŁA ENERGII
Polecenie
Rozwiąż rebusy. Odgadnięte hasła to źródła energii. Wpisz obok rozwiązania, czy jest to odnawialne czy nieodnawialne źródło energii.
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DODATKOWE KARTY

KRZYŻÓWKA Z

KRAJOBRAZEM

Polecenie
Rozwiąż krzyżówkę.
1. Lis polarny.
2. Kolczasty na pustyni.
3. Z kolcem jadowym na odwłoku.
4. Wiecznie zielony las.
5. Z najdłuższą szyją.
6. Z dwoma porami roku.
7. Poluje na inne zwierzęta.
8. Pachnące, zimozielone zarośla nad Morzem Śródziemnym.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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DODATKOWE KARTY

REBUSY
Polecenie
Rozwiąż rebusy.

DUSZKA

ÓWKA

C
ON

K

SEK

KA
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DODATKOWE KARTY

STRAŻAK
Polecenie
Pokoloruj rysunek.
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DODATKOWE KARTY

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
Polecenie
Wpisz brakujące litery.

żar….wka

.…elazko

....yrandol

odku….acz

komp.…ter

mikrofal….wka

lod….wka

s….szarka

lok….wka

rz…tnik

g.…ałka

klawiat….ra
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DODATKOWE KARTY

BLIŹNIAKI
Polecenie
Odszukaj pięć szczegółów, którymi różnią się rysunki.
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DODATKOWE KARTY

POKARM DOSTARCZA ENERGIĘ?
Polecenie
Narysuj produkty żywnościowe, które dostarczają Twojemu organizmowi energię do prawidłowego funkcjonowania.
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LEGENDA

Polecenie
Zaznacz na mapie świata położenie lasu równikowego, sawanny, tajgi oraz pustyni lodowej. Określ w legendzie jakimi kolorami zaznaczyłeś te krajobrazy.

KRAJOBRAZY ŚWIATA

DODATKOWE KARTY

DODATKOWE KARTY

CIEŃ
Polecenie
Wskaż cień wyznaczający kierunek północny.
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DODATKOWE KARTY

WYŚCIGI
Polecenie
Sprawdź, który samochód dojedzie do mety.
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DODATKOWE KARTY

POJAZDY
Polecenie
Policz ile jest na rysunku: kółek, kwadratów, prostokątów, trójkątów.
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KOLOROWE PLANSZE

OŚWIETLENIE ZIEMI
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Turako

Okapi

Żako

Lampart

Antylopa bongo

LAS RÓWNIKOWY – AFRYKA

KOLOROWE PLANSZE

Świnia rzeczna

Goryl

Baobab

Gazela Thomsona (Tomi)

KOLOROWE PLANSZE

SAWANNA

Żyrafa
Bawół afrykański

Zebry

Akacja

Słoń afrykański

Otocjon

Gazela Thomsona (Tomi)
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Fenek
Dromader

PUSTYNIA GORĄCA – AFRYKA

KOLOROWE PLANSZE

Oryks południowy

Struś afrykański

Osioł afrykański

Pingwin
adeli
g
Antarktyda

Pingwin królewski
Antarktyda

KOLOROWE PLANSZE

Arktyka

Piesiec

PUSTYNIA LODOWA - ARTKYKA I

Grindwal
Antarktyda i Arktyka

ANTARKTYDA

Niedźwiedź polarny

Arktyka

Lampart morski

Antarktyda
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AT

Orlik krzykliwy

Bocian czarny

Sóweczka

AT

AT

Jeż zachodni

WB

Sójka

LAS MIESZANY

KOLOROWE PLANSZE

TZ

Jeleń

RM

Ryjówka malutka

AT

Kuna domowa

AT

Wilk

AT

KOLOROWE PLANSZE

NASŁONECZNIENIE – ŁĄKA I LAS

Las

RM

Łąka

RM
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Paź żeglarz

Zając szarak

Sarna

WB

RM

RM

ŁĄKA

KOLOROWE PLANSZE

Gąsiorek
RM

Przestrojnik jutrina

Mysz polna

Bocian biały

RM

TZ

TZ

RÓŻNYCH PORACH ROKU

KOLOROWE PLANSZE

NIEDŹWIEDŹ W
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KOLOROWE PLANSZE

UKŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA

Jama nosowa

Jama ustna

Krtań
Gardło

Tchawica

Oskrzela

Płuca
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KOLOROWE PLANSZE

OŚWIETLENIE DAWNIEJ I

DZIŚ

pochodnia

ognisko

kaganek
świeczka

lampa naftowa

jarzeniówka
żarówka
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KOLOROWE PLANSZE

ŻRÓDŁA ENERGII
Odnawialne źródła energii

Nieodnawialne źródła energii
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KOLOROWE PLANSZE

ELEKTROWNIA WODNA

PW

PW
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ELEKTROWNIA WIATROWA

KOLOROWE PLANSZE

RM

KOLOROWE PLANSZE

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
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KOLOROWE PLANSZE

STRAŻAK
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KOLOROWE PLANSZE

PRACA STRAŻAKA
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STRAŻ POŻARNA

KOLOROWE PLANSZE

KOLOROWE PLANSZE

POLICJA
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POGOTOWIE

KOLOROWE PLANSZE

