Sylwia Sowa

ZIEMIA TO WARSZTAT PRACY
Ludzie lubią i potrafią lepić. Jak nie garnki to większych gabarytów lepianki, jak nie pierogi to Plastusia. Mamy zdecydowaną tendencję do przebierania palcami. Z wyglądu, jak grabki, nasze dłonie nadają się idealnie do uprawiania ziemi.
Kiedy zaczęliśmy poważnie praktykować, Ziemia przerodziła się, jak okiem sięgnąć, w gigantyczne atelier tworzenia.
Ziemia to najlepiej wyposażony dom. Platforma, na której miejsce znalazły również inne żywioły. Ziemska spiżarka, wypełniona bogactwem zasobów naturalnych, barwnymi minerałami – kosmicznym spadkiem po gwiazdach,
stanowiła świetnie zaopatrzone środowisko, by przyjąć na swoje łono różne formy życia. Jej zewnętrzna warstwa, czyli
gleba, to fantastyczna produktywna fabryka, o której mogliśmy tylko zamarzyć, kiedy odkrywaliśmy z niedowierzaniem pokłady jej bioróżnorodności. Jest złożem pierwiastków i substancji odżywczych. Potrafi magazynować wodę
i powietrze. Spuścizna miliardów lat to dziedzictwo, które Homo sapiens dostał jako wyprawkę na dobry początek
swojego rozwoju. A jednak pierwsza wielka rewolucja człowieka, która miała miejsce około 8 tysięcy lat temu 1, krok
milowy w dotychczasowym wyczerpującym stylu życia, czyli wprowadzenie rolnictwa, zaburzyła równowagę na Ziemi na skalę do tej pory nieznaną. Zmieniła diametralnie relację człowieka z naturą.
Człowiek miał świadomość, że ziemi należy dziękować i ją szanować. Oddawał cześć greckiej Gai, egipskiemu Gebowi czy indyjskiej Prythiwi. Ziemia na styku trzech wielkich monoteistycznych religii nazwana została Świętą Ziemią, do której pielgrzymują wierni. Do historii przeszło symboliczne uklęknięcie i pocałowanie ziemi na lotnisku
Okęcie przez papieża Jana Pawła II. W wielu kulturach, wierzeniach Ziemia symbolizuje matkę, płodną rodzicielkę.
W mitach o genealogii człowieka jego kości i ciało stworzone zostały z ziemi i gliny. Człowiek z prochu powstał
i w proch się obróci - podaje Biblia. Rytuał pochówku jest zwieńczeniem ziemskiej podróży i odgrywa bardzo ważną
rolę w świadomości człowieka. Ciało, które oddawało Ziemi energię w ciągu życia, wraca ponownie do obiegu. Szacunek do ziemi, która go żywi, ubiera, daje schronienie, widoczny jest w wielu obrzędach i świętach. Ludzie obchodzą
dożynki czy coroczne sprzątanie Ziemi. W Polsce Dzień Ziemi przypada na 22 kwietnia.
Ziemia swój czas odmierza w miliardach lat. To odmienny zegar od tego, który każe pędzić człowiekowi. Ludzie
rozpoczęli maraton po komfort. Stworzenie drzew zajęło planecie 4 miliardy lat. Człowiekowi ich zdziesiątkowanie
tylko kilkadziesiąt. Procesy naturalne rządzą się swoim czasem, którego my nadal nie potrafimy uszanować. Drewno
i liście wracają do obiegu i rozkładają się na wodę, minerały i życie organizmów. Stopniowo budują gleby, miejsca
ciągłej aktywności mikroorganizmów, które spulchniają je i przetwarzają, tworząc żyzną warstwę humusu. Po okresie
wędrówki, łowiectwa i zbieractwa, złagodzenie klimatu pozwoliło człowiekowi zapuścić korzenie i się osiedlić. Wybierał tereny bogate w przydatne zasoby: ryby, zwierzynę, roślinność. Najchętniej budował osady nad wodami. A kiedy
już się osiedlił, zaczął z mozołem i wielkim sercem uprawiać ziemię. Kształtował ją wedle potrzeb, tworząc gigantyczny
ziemski patchwork pól uprawnych o geometrycznych kształtach. Tarasy pól ryżowych w krajach Azji, groszkową krainę na pustyniach Arabii Saudyjskiej, czy barwny pasiasty dywan Europy.
Znając własne fizyczne słabości, zaprzągł do pracy inne gatunki, udomowił je i zaczął hodowlę. Przystosował ziemię
do własnych wizji. Rolnictwo nadal pozostaje najpowszechniejszym zajęciem na Ziemi. To tradycja, przekazywana
w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Połowa ludzkości uprawia ziemię, aż ¾ bez użycia maszyn, a jednak to te
3 procent używających traktory dostarcza największe plony1. (największych plonów)
1

Dane na podstawie filmu HOME-S.O.S Ziemia, wspólnego projektu Luca Besson i Yann Arthus-Bertrand, Francja 2009
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Równowaga na Ziemi określana była współistnieniem i połączeniem. Wzajemnym przystosowywaniem się gatunków do środowiska i środowiska do gatunków. W ten sposób nie powstawały nadużycia. Większość gatunków żyjących na Ziemi czerpie z niej tylko to, co konieczne. Człowiekowi, mimo podobnych początków, nie udało się jednak
nie wybiec poza zasadę. Nierównowagę wprowadziło przede wszystkim rolnictwo, dla potrzeb którego człowiek wynajdywał coraz to większe ułatwienia. Melioracja miała poprawić strukturę wodną uprawnych ziem. Struktura naczyń
połączonych funkcjonująca w przyrodzie wystawia rachunek każdej sztucznej ingerencji człowieka. Osuszanie terenów podmokłych osuszało również tereny uprzednio produktywne. Taka kolej rzeczy pociągała za sobą konieczność
sztucznego nawadniania. W przeciwnym razie ziemia traciła roślinność, stawała się luźna i podatna na erozję. Warstwa
płodnych gleb znikała wywiewana przez wiatr. 10 cm zniszczonej przez człowieka gleby w ciągu zaledwie 10 lat Ziemia
odbuduje bez problemu, ale w ciągu tysięcy lat. Kolejne zachwianie spowodowały monokultury. W naturze występuje
różnorodność, człowiek zastosował jednorodność, która wyjaławiała glebę. Początkowo radził sobie stosując płodozmian, ale przy rosnącej populacji i apetycie zintensyfikował produkcję stosując nawozy sztuczne. Nienaturalne dla
natury monokultury pozwoliły na szybki rozwój pasożytów, które niszczyły plony. Człowiek zastosował w odpowiedzi pestycydy. Te uratowały człowieka od głodu, ale zatruły wody, ziemię, zwierzęta i rośliny. Jego wynalazki zaczęły
zagrażać jemu samemu. Natura posługuje się cyklem i odnawialnością. Człowiek tę zasadę zlekceważył. Zbierał plony,
owoce, ale w zamian zaczął oddawać Ziemi śmietnik trudnych albo niemożliwych do przetworzenia odpadów: plastikowe opakowania, styropian, żelastwo.
I co teraz?
Żadnego z odpadów przecież nie zjemy. Chyba, że zamiast wymagać od Ziemi, by rozkładała plastik, przystosujemy własne organizmy do recyclingu ludzkich wynalazków. Planeta powoli nie ma gdzie ich pomieścić i nie wie,
co z nimi zrobić. Wprowadzenie do szkół zajęć z rozróżniania oraz segregacji śmieci sprowokowałoby powstanie nowego, całkiem naturalnego odruchu, mianowicie dbania o nasz pierwszy dom-planetę.
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OPOWIADANIA
Iwona Zając

PRZYJACIELE
Wszyscy lubili szczurka Klemensa. Był mądry, życzliwy i bardzo przyjacielski. Często małe zwierzątka korzystały
z jego rad, bo znał się na wielu rzeczach: na pogodzie, roślinach, a nawet drobnych naprawach.
Pewnego dnia, leżąc w ogródku pod dużym, pięknym i zielonym liściem łopianu, szczurek przypomniał sobie, że
dawno już nie był u państwa Krecików. Żona kreta Mietka, Zuzia, była jego ulubienicą, gdyż przyrządzała wspaniałe
przysmaki. Na samą myśl o nich aż mlasnął. Postanowił nie zwlekać, wstał, otrzepał futerko i poszedł w odwiedziny.
Przed drzwiami podziemnego domku przyjaciół, który znajdował się na polu lucerny, wytarł nogi na wycieraczce
i zapukał – najpierw delikatnie, potem mocniej, bo nikt nie odpowiadał. W końcu usłyszał powolne szuranie pantofli Mietka. Drzwi się uchyliły i stanął w nich krecik. Klemens prawie krzyknął na widok kolegi, który ledwo stał na
nogach. Oczy miał smutne, a futerko jakieś matowe.
– Dzień dobry – powiedział niepewnie szczurek.
– Witaj – odpowiedział z wysiłkiem krecik i gestem ręki zaprosił gościa do środka.
– Mój ty przyjacielu, co się stało? – zapytał z troską Klemens.
– Nie wiem, od kilku dni czuję się okropnie. Zresztą nie tylko ja, ale również Zuzia – odparł ze smutkiem w głosie
krecik.
Dopiero wtedy Klemens zauważył, że Zuzia nie krząta się jak zwykle po domku, w którym, zamiast pachnieć cudownymi obiadkami, roznosi się dziwny zapach. Zapytał o to Mietka, ale on nie umiał odpowiedzieć, skąd taka woń.
Umysł szczurka zaczął intensywnie pracować. Przymrużył oczy, próbując powiązać okropny zapach ze stanem zdrowia
przyjaciół. Niestety, nic mu nie przychodziło do głowy. Postanowił udać się do pobliskiego lasku, do sowy Bronki,
która uwielbia latać po okolicy. Może coś widziała albo wiedziała i da mu jakąś wskazówkę. Stanął pod jej dziuplą
i zawołał:
– Brooonia!
Sowa wychyliła się i chwilę szukała wzrokiem, kto ją woła, aż dojrzała Klemensa.
– O, witaj, mój malutki, co cię do mnie sprowadza?
– Jest problem – Klemens zaczął opowiadać o kłopotach krecików.
Sowa nastroszyła piórka, ściągnęła brwi i co chwilę powtarzała :
– To pewnie to, tak, tak.
W końcu się wyprostowała i rzekła pewnie:
– Sądzę, że znam przyczynę złego samopoczucia Mietka i Zuzi.
– No to świetnie, mów, mów szybciutko!
– Parę dni temu przelatywałam nad polami i widziałam jeżdżące po nich dziwne maszyny, wokół których unosiła się
„biała chmura”. Nie byłam tam długo, bo część tej chmury opadała na ziemię, a część unosiła się w powietrzu i bałam
się, że może mi zaszkodzić. Niestety, i tak po powrocie do dziupli musiałam porządnie i długo otrzepywać piórka
z tego pyłu.
– No tak, teraz już wszystko jest jasne! To właśnie może być przyczyna ich choroby – stwierdził Klemens – Te maszyny musiały rozsypywać środki chemiczne, które przedostały się w głąb ziemi. Biegnę szybko do kreta, bo muszą
natychmiast opuścić swój dom.
Po powrocie do kreciego domku przekazał złe wieści domownikom i pomógł im przeprowadzić się do innego,
w pobliżu lasku, daleko od skażonego miejsca.
Kilka dni później ponownie złożył im wizytę, ale tym razem była zupełnie inna. Zuzia gotowała przysmaki, a Mietek przybijał półki. Oboje byli uśmiechnięci i szczęśliwi, że mają przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie.
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OPOWIADANIA
Agnieszka Romanik

POŻEGNANIE Z RODZINNYMI STRONAMI
Właśnie wzeszło słońce, kiedy bociany dotarły na miejsce spotkania. W powietrzu czuć było zbliżającą się jesień.
Klekotek rozejrzał się wokół. Na podmokłej łące zgromadziło się już wiele bocianich rodzin. Wszystkie szykowały się
do odlotu. „Dziś wielki dzień” – pomyślał bociek.
– Smutno ci, synu, że musimy opuścić rodzinne strony? – zapytał tata.
– Trochę tak – odpowiedział Klekotek – Tyle się wydarzyło… ale przecież za parę miesięcy wrócimy, prawda?
– Oczywiście, przecież zawsze wracamy na stare śmiecie – tata spojrzał melancholijnie na inne ptaki – Pamiętasz
trasę, którą będziemy lecieć?
Klekotek poczuł się jak na egzaminie, wiedział jednak, że znajomość drogi jest bardzo ważna. Gdyby niespodziewanie osłabł w trakcie wędrówki, musi przecież wiedzieć, jak lecieć dalej. Co prawda będą przemieszczać się dużą grupą,
ale nikt nie będzie czekał na maruderów. Muszą zdążyć dolecieć do celu, zanim skończą się zapasy energii zgromadzonej podczas żerowania przed odlotem.
– No, Klekotku – ponaglił tata – Gdzie teraz jesteśmy?
– Jak to gdzie, tato? – obruszył się bocian – Na północy Polski, na wybrzeżu bałtyckim.
– Dobrze. A gdybyś wzbił się teraz w powietrze, to co zobaczyłbyś w dole? – zapytał chytrze tata.
Klekotek tylko się uśmiechnął. Tyle razy obserwował ten krajobraz, szybując po niebie, że teraz bez problemu
przypomniał sobie widok pasa nizin nadmorskich z lekko falistymi równinami. Od razu też pomyślał o połyskujących
w świetle słońca jeziorach przybrzeżnych, które niejednokrotnie tu widział.
– To było łatwe – powiedział tata, kiedy syn mu o tym opowiedział – A teraz trudniejsze pytanie: w którą stronę
polecimy?
– Oczywiście na południe!
– Masz rację. Czy będzie się zmieniał krajobraz, który zobaczymy po drodze?
– Znakiem tego, że opuścimy pas pobrzeży, będą widoczne w dole pagórkowate tereny i coraz więcej jezior. Do tego
zobaczymy dużo lasów. Ludzie mówią na nie bory sosnowe. Niedawno słyszałem od wujka, że są tam też łąki, bagna
i torfowiska. Podobno można tam nieźle się najeść.
– Tak, ale pamiętaj, że nie możemy zatrzymywać się w drodze – skarcił Klekotka tata – Widzę, że nie tylko ja opowiadałem ci o trasie naszego przelotu – dodał.
Klekotek zerknął z wdzięcznością w bok, gdzie stał stary wuj, majestatycznie kiwając głową. Dzięki niemu mógł
teraz pochwalić się przed tatą swoją wiedzą.
– No dobrze, co dalej, Klekotku?
Młody bocian tak zapamiętał się w poczuciu triumfu, że nagle poczuł pustkę w głowie. Myślał gorączkowo, próbując sobie cokolwiek przypomnieć. Nic, tylko biała plama. Jego dziób zrobił się jeszcze bardziej czerwony niż zwykle.
Było mu wstyd.
– No wiesz?! – oburzył się tata – Przecież tyle razy ci opowiadałem o nizinach.
– Ach tak, już pamiętam! Przelatując nad nimi, zobaczymy płaskie tereny, czyli równiny. Poprzecinane będą dużymi
rzekami o leniwie płynących wodach. Trochę nudno będzie, tato, podczas tego etapu naszej podróży.
– Czy ja wiem? Wszędzie można znaleźć coś ciekawego. Przecież na nizinach też mogą pojawić się lekko pagórkowate
tereny. A to już jakieś urozmaicenie.
– Niby tak, ale mnie zdecydowanie bardziej podoba się następny etap przelotu! – zakrzyknął Klekotek, chcąc udowodnić tacie, że jednak doskonale wszystko zapamiętał. Chyba zaklekotał trochę za głośno, bo stojąca obok nich
mama podskoczyła z przestrachem.
– Klekotku, co się dzieje? – zapytała.Tata egzaminuje mnie z trasy lotu.
– Rozumiem, to przy czym teraz jesteście?
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OPOWIADANIA
– Przy wyżynach! – Klekotka znów poniosły emocje.
– O, to zdecydowanie jeden z ciekawszych krajobrazów – zaklekotała mama – Można go rozpoznać po…
– Nie, mamo, ja, ja powiem! Przelatując nad wyżynami, zobaczymy rzeki płynące w wyraźnych dolinach, a więc inaczej niż na nizinach. Nie będzie jednak zbyt wysoko – jakieś 300 m n.p.m.
– Skąd ty o tym wiesz? – zdziwiła się mama, a tata otworzył szeroko oczy. Nawet on tego nie wiedział. Zresztą nigdy
sobie nie zaprzątał głowy wysokością, bo najważniejsze było rozpoznawanie terenu.
– Och, kiedyś, siedząc w zagrodzie naszego gospodarza, podsłuchiwałem jego dzieci, które uczyły się o pasowym
układzie krajobrazów Polski, i tak mi się jakoś zapamiętało.
Tata popatrzył na Klekotka z uznaniem. Jego syn wyrósł na mądrego bociana. Nie dość, że potrafił wychodzić cało
z niejednej opresji, to jeszcze tak łatwo przyswajał wiedzę.
– A potem lądujemy – wyrwał tatę z zamyślenia Klekotek.
– Jak to lądujemy? Co ty opowiadasz? – tata poczuł, że robi mu się słabo.
– Oj, tato, to tylko taka przenośnia. Kiedy miniemy wyżyny, wlecimy na teren kotlin, a to przecież obniżenie terenu,
więc chciałem tylko zażartować.
– Uff, a już myślałem, że coś ci się pomyliło – odetchnął z ulgą tata – No i cóż, trzeba będzie powoli żegnać się z Polską.
Dolecimy do jej południowej granicy.
– Właśnie, chyba najłatwiej rozpoznać ten teren, bo to góry, a więc duże wysokości i rwące rzeki w głębokich korytach. Brrr… – skrzywił się Klekotek.
– Musisz pamiętać o wzbiciu się wyżej, bo ziemia będzie znacznie bliżej nas.
– To oczywiste, tato! – bociek poczuł się urażony – A wracając do naszej trasy, to…
– Dość, synku – zaśmiał się tata – Kolejne etapy przypomnimy sobie już podczas drogi. Będziemy mieli trochę czasu,
zanim przelecimy nad Polską. Cóż, synku, trzeba się zbierać. Widzę, że wszyscy są już gotowi.
Klekotek rozejrzał się wokół, dziwiąc się, że aż tyle bocianów zebrało się na sejmiku przed odlotem. Zobaczył, że
pierwsza grupa startuje. Niedługo przyjdzie kolej jego rodziny. Dopiero teraz ogarnął go prawdziwy żal na myśl
o opuszczeniu domu. Nic nie mógł na to poradzić. Taki już los bocianów – przylatują, odlatują…, ale zawsze
wracają tutaj, do Polski. Po chwili już o tym nie myślał, bo jak i pozostałe bociany ogarnęła go euforia podróży
i nadzieja na nowe, wspaniałe przygody.
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OPOWIADANIA
Elżbieta Gierek

WYCIECZKA W KOSMOS
Zapowiadał się wspaniały dzień. Klasa już dawno czekała na obiecaną wycieczkę. Wszyscy uczniowie od kilku dni
o niczym innym nie mówili. Mikołaj od świtu pakował swój plecak. Uwielbiał takie wyprawy.
– Mamo, czy mam zabrać wygodne buty?– pytał, szperając w szafie.
– Przecież zawiozą was na miejsce – mama spokojnie odpowiadała na kolejne pytania. Wiedziała, że podekscytowany
syn zapyta ją jeszcze o wiele spraw.
– A latarkę? Mogę zabrać?
– Nie, mój drogi, latarka nie będzie ci potrzebna. Myślę, że masz w plecaku już wszystko, co powinieneś zabrać.
Pożegnaj się ze mną i maszeruj do szkoły, bo jeszcze się spóźnisz.
Mikołaj ucałował mamę i pobiegł na miejsce zbiórki. Gromada uczniów już zajmowała miejsca w szklanej kapsule,
która za kilka minut miała oderwać się od Ziemi.
„Czy nie jest nas za dużo?” – pomyślał, ale od razu przypomniał sobie słowa nauczyciela, który opowiadał o pierwszych
statkach powietrznych. Wtedy liczba ludzi na pokładzie była problemem, teraz do statku może wsiąść wielu pasażerów.
– Czy wszyscy są obecni? – z głośnika popłynął łagodny głos nauczyciela – Nie widzę jeszcze paru osób. – nauczyciel
na swoim monitorze zauważył jeszcze kilka wolnych miejsc.
– Mikołaju, ty również zajmij swoje stanowisko. Moi drodzy, czeka nas kilka godzin lotu.
Po chwili wszyscy wtuleni w swoje wygodne fotele oczekiwali na start.
– Śmieszne, pamiętasz, jak nasi dziadkowie opowiadali, że podczas swoich powietrznych podróży musieli przypinać
się pasami do fotela? – siedzący obok Mikołaja chłopiec szukał towarzystwa. Miał na imię Filip i nie przepadał za lotami w kosmos. Wolał czytać książki historyczne niż krążyć w przestrzeni.
Kapsuła bezszelestnie oderwała się od ziemi. Dzięki szklanym ścianom i sufitowi uczniowie mogli podziwiać wspaniały widok.
– Witam wszystkich – z głośnika płynął głos nauczyciela – zabieram was dzisiaj na wycieczkę po Układzie Słonecznym. Zajmie nam ona kilka godzin. Liczę na waszą aktywność, ale i dyscyplinę. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak należy zachowywać się podczas podróży międzyplanetarnych – tu głos nauczyciela zabrzmiał nieco ostrzej.
Nikt na to nie zwracał uwagi. Widok za szybą był fascynujący. Wystartowali przecież w dzień. Było jasno. W miarę
oddalania się od Ziemi robiło się coraz ciemniej, aż w końcu kapsułę oblała czerń. Na jej tle cały wszechświat żarzył się
niezliczoną ilością świecących punktów. Patrząc z Ziemi, nie można było dostrzec ich barw, a tutaj … cała tęcza! Dzieci
były zachwycone, mimo że nie po raz pierwszy przebywały w przestrzeni. Widok zapierał dech w piersiach. Mikołaj
przylepił nos do szyby. Ta podróż mogłaby trwać wiecznie.
– Przypomnę wam, moi drodzy, podstawowe wiadomości – nauczyciel nie pozwalał zapomnieć, że trwa lekcja – Cała
otaczająca nas przestrzeń to kosmos lub inaczej wszechświat. Nie polecimy na jego kraniec, bo jest to niemożliwe.
– Co tworzy kosmos? – zapytała mała dziewczynka siedząca w pierwszym rzędzie foteli. Mikołaj był zaskoczony,
że można tego nie wiedzieć.
– Tworzą go gwiazdy, planety, planetoidy, komety, meteory i pył gwiezdny – spokojnie wyjaśniaj nauczyciel.
– Czy mamy jakiś adres w kosmosie? – dziewczynka pytała dalej.
– Można tak powiedzieć. Układ Słoneczny, do którego należy Ziemia, leży w galaktyce zwanej Drogą Mleczną.
Galaktyki to skupiska miliardów gwiazd.
– To znaczy, że w galaktyce są i gwiazdy i planety? Czym się różnią od siebie? – teraz sąsiad Mikołaja wyrwał się z pytaniem. Niewiele wiedział o wszechświecie.
– Gwiazda jest ciałem niebieskim zbudowanym z gazów. Inaczej mówiąc, to kula gazowa. Cząsteczki, które ją tworzą, mają olbrzymią energię, wysoką temperaturę. Dzięki temu świeci własnym światłem, a planeta światłem odbitym
pochodzącym od gwiazd.
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– Czyli nie możemy na niej wylądować – do rozmowy włączył się wreszcie Mikołaj. Nauczyciel spodziewał się, że
wcześniej czy później to nastąpi. Mikołaj miał ogromną wiedzę i lubił się nią dzielić. Wszechświat go fascynował.
– Właśnie zbliżamy się do Słońca – Mikołaj nadal dzielił się swoim doświadczeniem.
– Mikołaju, opowiedz kolegom o Słońcu – nauczyciel zachęcał chłopca.
– Słońce to najbliższa nam gwiazda. Wokół niej istnieje układ planet, które dzięki grawitacji, krążąc po swoich orbitach,
obiegają ją – sądząc po głosie, Mikołaj czuł się bardzo ważny.
– Czy zawsze ludzie o tym wiedzieli? – zapytał uczeń siedzący blisko szklanej ściany kapsuły – Podobno kiedyś
sądzono, że to Słońce obiega Ziemię.
Masz rację, Kubo. Dopiero słynny, polski astronom Kopernik, dowiódł faktu, że w centrum układu znajduje się
Słońce. To właśnie mój imiennik na początku XVI wieku ogłosił swoją teorię i nazwał ją heliocentryczną. A Helios to
właśnie Słońce.
– Wracając do Słońca… – Mikołaj kontynuował opowieść – Jest to średniej wielkości gwiazda. Mimo to w porównaniu z Ziemią jest olbrzymia. To właśnie dzięki niej istnieje życie na Ziemi. Oświetla powierzchnię naszej planety,
jej światło dociera do Ziemi po ośmiu minutach. Pewnie nie podlecimy już bliżej, kapsuła roztopiłaby się, ponieważ
Słońce jest niezwykle gorące. W jego wnętrzu zachodzą nieustanie reakcje jądrowe.
– Skoro gwiazdy to kule gazowe, to powiedz, Mikołaju, z jakiego gazu zbudowane jest Słońce? – dziewczynka z pierwszego rzędu była zafascynowana, ale nie wiadomo, czy wiadomościami o Słońcu czy bardziej Mikołajem.
– Głównym składnikiem Słońca jest wodór, to on głównie tworzy jego koronę. Widzieliśmy to zjawisko podczas
zaćmienia, pamiętacie? – Mikołaj był naprawdę ekspertem. Czy nauczyciel jest jeszcze potrzebny?
– Również hel wchodzi w jego skład, ale i wszelkie inne pierwiastki, które występują na Ziemi.
– Zawrócimy teraz i polecimy od Słońca w stronę krańców Układu, oglądniemy planety krążące wokół gwiazdy po
swoich orbitach – to nauczyciel przypomniał o swojej obecności.
Kapsuła zatoczyła łagodny łuk i oczom podróżnych ukazał się fascynujący widok. Mając Słońce za swoimi plecami,
podziwiali planety oświetlone jego blaskiem. Nie, takiego widoku nie ma na Ziemi! Widoczne stamtąd planety są
tylko niewiele większe od dalekich gwiazd. Tutaj każda z planet poruszała się inną prędkością, okrążając Słońce, równocześnie wirowała wokół własnej osi. Jedne wolniej, prawie niewidocznie, inne szybciej. Każda w swoim tempie. Odbijały różne kolory, co wywoływało złudzenie, że świecą wieloma barwami. Uczniowie wiedzieli jednak, że planety nie
świecą swoim własnym światłem, tylko odbijają blask gwiazd. Ich gwiazdą było Słońce. Dzieci siedziały zauroczone.
Tymczasem zbliżali się do Merkurego.
– Merkury jest planetą najbliższą Słońcu – z zachwytu wyrwał ich głos nauczyciela – Należy do planet z grupy Ziemi. Posiada twardą skorupę. Jego powierzchnia to skalista, naga pustynia. Ponieważ jest pierwszy od Słońca i nie ma
atmosfery, różnice temperatur między dniem a nocą są olbrzymie.
– Podobno jest najgorętszą, a zarazem najzimniejszą planetą układu – dziewczynka koniecznie chciała pokazać,
że astronomia nie jest jej zupełnie obca.
– Masz rację, ma na to wpływ również czas obrotu wokół swojej osi. Trwa on długo, bo aż 59 ziemskich dni. Natomiast obieg wokół słońca tylko 88 dni.
– I właśnie dlatego starożytni Rzymianie nadali mu imię szybkonogiego posłańca bogów – wtrącił milczący do tej
pory Filip.
– Jak widzisz, Filipie, nawet w kosmosie przydało się twoje zainteresowanie historią.
Merkury pozostał w tyle, a kapsuła powoli zbliżała się do drugiej planety. Uczniowie zauważyli nad jej powierzchnią błyskawice, a przez ściany dochodziły odgłosy grzmotów, widać było pioruny. Planetę otaczała gruba warstwa
chmur, chyba niewiele światła mogło się przez nią przedrzeć.
– Jest atmosfera! Czy moglibyśmy żyć na tej planecie? Wygląda jak Ziemia, jest niewiele od niej mniejsza! –z ostatnich
rzędów padały okrzyki pełne nadziei.
– Absolutnie nie! – Mikołaj pospieszył z wyjaśnieniem – Atmosfera Wenus to głównie dwutlenek węgla i azot, nie
ma tlenu. Taki skład atmosfery skutkuje efektem cieplarnianym. Jest to bardzo gorąca planeta. Nie ma na niej wody.
Powierzchnia jest sucha, wybuchają wulkany, często pada kwaśny, siarkowy deszcz.
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Dzień na Wenus jest dłuższy niż rok. Wokół swojej osi wiruje w przeciwnym kierunku niż porusza się po orbicie.
– Wygląda pięknie, lśni jasno na niebie – zachwyciła się dziewczynka.
– Tak, ponieważ gruba warstwa chmur pięknie odbija światło słoneczne – wyjaśnił Mikołaj.
– I właśnie dlatego nadano jej imię rzymskiej bogini miłości i piękna, a jej symbolem jest lusterko, w którym bogini
podziwiała swoją urodę – Filip coraz odważniej występował w roli eksperta.
– Lećmy w stronę Ziemi – nauczyciel przerwał rozmowę – Po jej wyglądzie łatwo się zorientować, dlaczego nazywamy ją Błękitną Planetą.
Przed oczami dzieci pojawiła się planeta wyglądająca jak błękitno – zielona kula. Jej powierzchnię przecinały delikatne, białe smugi. To chmury. Cała spowita była lekką, delikatną mgłą. Atmosfera otulała ją szczelnie, chroniąc przez
wszelkimi niebezpieczeństwami docierającymi z kosmosu. To właśnie zasługą atmosfery jest powstanie i trwanie życia
na planecie. Jej skład gwarantuje możliwość oddychania większości organizmów. Dzięki tej około stukilometrowej
warstwie gazów na Ziemię nie dociera szkodliwe promieniowanie, dochodzi za to życiodajne światło i ciepło od Słońca, krąży woda niezbędna do życia.
– Nasz dom – westchnęła dziewczynka – Filipie, jak nazwali ja starożytni?
– Gaja, starożytni Grecy nazwali ją Matką Ziemią, a jej jedynego, naturalnego satelitę czyli Księżyc –Selene.
– Zwróćcie uwagę na czerwoną planetę błyszcząca za naszą Ziemią. To Mars, jest również planetą skalistą, czwartą
w kolejności od Słońca – nauczyciel z trudem oderwał wzrok uczniów od Ziemi.
– Dlaczego ma taki kolor?
– Skalista powierzchnia Marsa zawiera tlenki żelaza. Zabarwiają one skały na piękny, rdzawy kolor. Pył pokrywający
pustynię ma również czerwony kolor. – Mikołaj już spieszył z wyjaśnieniem – Jest chłodną planetą. Temperatura
może spadać do –50˚C, nigdy nie przekracza 20˚C. Długość dnia na Marsie jest porównywalna z naszym, natomiast
rok trwa 687 dni ziemskich. Ma dwa małe księżyce. Filipie, jak się nazywają?
– Phobos, czyli Strach i Deimos – Trwoga, jak dwaj synowie greckiego boga wojny, Aresa. Sam Mars nosi imię rzymskiego boga wojny, a jego symbolem jest tarcza i włócznia tego boga.
– Cóż to za olbrzym pojawia się za Marsem?! – uczniowie przerazili się na widok zbliżającej się ogromnej kuli.
Kula wyglądała jak motek skłębionych, kolorowych chmur. Wirowała szybko wokół swojej osi, co podkreślało jeszcze kolory powstających poziomych pasm. Niektóre pasma zewnętrzne pięknie świeciły i żarzyły się, inne pozostawały
ciemne, kontrastując z barwami. Całość sprawiała wrażenie „kipiącej”, „wirującej” masy kolorowych gazów. Jej atmosferę często przecinały błyskawice. Wszystko wrzało.
– To Jowisz, największa planeta Układu – Mikołaj niechętnie przerwał ciszę. Widok, który podziwiali, był niesamowity. Potężna planeta była tak blisko!
– Jest dwa i pół razy większy niż wszystkie planety Układu Słonecznego razem wzięte. Dlatego też nazywany jest
gazowym olbrzymem. Składa się z gazów, które ze względu na temperaturę mogą się skraplać lub zestalać.
– A te małe planety wokół niego? – zapytał Filip.
– To nie planety, to księżyce. Jowisz ma ich aż 16 – wyjaśnił Mikołaj – Skąd nazwa planety, Filipie?
– Jowisz to król rzymskich bogów, jest najważniejszy, najpotężniejszy. Jego symbolem jest błyskawica – pospieszył
z wyjaśnieniem Filip.
– Zobaczcie kolejnego olbrzyma – zachęcił nauczyciel – Dzięki otaczającym go pierścieniom ma oryginalny i piękny
wygląd.
Teraz kapsuła poruszała się wolniej. Przed uczniami widać było już z daleka kolejne planety. Były wielkie, ale nie aż
tak duże jak Jowisz.
– Znam tę planetę z pierścieniem, to Saturn – uprzedziła Mikołaja dziewczynka – Widziałam ją gołym okiem z Ziemi.
Czy to prawda, że doba na Saturnie trwa tylko nieco ponad 20 godzin? Jeśli tak, to bardzo szybko wiruje. A z czego powstał jego pierścień? – dziewczynka zasypała Mikołaja pytaniami.
– Masz rację, dokładnie tyle trwa doba. Pierścienie odkrył już Galileusz. Prawdopodobnie są utworzone z brył lodu.
Również z lodu zbudowane są jego księżyce. Jest ich 61. Największy to Tytan, jest większy nawet od Merkurego.
– Wiesz coś o nazwie tej planety, Filipie? – z głośnika popłynął głos nauczyciela.
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– Oczywiście, symbolem tej planety jest sierp, czyli narzędzie służące rolnikom do ścinania kłosów. Saturn nosi bowiem imię rzymskiego boga rolnictwa.
Następna planeta, do której zbliżała się kapsuła, była widoczna z Ziemi jako słabo świecący punkt na nocnym niebie. Odkryta została dopiero w 1781 roku. Teraz mogli ją podziwiać z bliska. Pięknie wyglądała otoczona gęstą atmosferą. Ponieważ w skład atmosfery oprócz wodoru i helu wchodził również metan, lśniła błękitno–zielonym światłem.
Dziwnie poruszała się wokół swojej osi. Zamiast wirować jak wszystkie pozostałe planety, toczyła się niczym piłka po
orbicie. Obracała się wokół osi dość szybko, bo około 11 godzin ziemskich trwał jeden jej obrót, natomiast bardzo
wolno przemierzała orbitę. Potrzebowała bowiem aż 84 ziemskich lat, aby obiec Słońce.
Oczywiście Filip wyjaśnił kolegom, że ze względu na barwę nosi imię greckiego boga nieba. Nazywała się Uran.
– Zbliżamy się do ostatniej planetu Układu – głos nauczyciela uświadomił dzieciom, że wyprawa powoli się kończy
– Mikołaju, czy zaprezentujesz nam Neptuna?
– Bardzo chętnie – Mikołaj bardzo lubił tę planetę – to zagadkowa planeta, położona na krańcu Układu, około
30 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Obserwowana przez teleskopy wygląda jak bladoniebieski, niewyraźny krążek. Jest podobna do Urana. Kiedyś uważano je za planety bliźniacze. Należy również jak on do planet gazowych.
Ma burzliwą atmosferą. Wieją tam lodowate, silne wiatry, występują cyklony. Widzicie te blade smugi? To obłoki
zestalonego metanu. Piękna, prawda?
– Jak długo Neptun okrąża Słońce? – zainteresowali się koledzy.
– Potrzebuje około 165 lat ziemskich, dzień na planecie trwa 16 godzin.
– To znaczy, że od czasów odkrycia, czyli od 1846 roku, jeszcze nie wykonał pełnego obiegu?
– Zgadza się, ale już niedługo pokona ten dystans – Mikołajowi podobało się, że zainteresował podróżnych.
– Wiem, dlaczego tak się nazywa – to znów dziewczynka z pierwszego rzędu włączyła się do rozmowy. Koniecznie
chciała dorównać starszym kolegom – Symbolem planety jest trójząb, atrybut rzymskiego boga mórz, również jego
imię nosi planeta.
– Dlaczego, Mikołaju, mówisz, że to ostatnia planeta, a Pluton? – padło pytanie.
– Pluton jeszcze do niedawna uważany był za dziewiątą planetę Układu. Jednak w 2006 roku odebrano mu status
planety. Teraz nazywany jest planetą karłowatą.
Kapsuła lekko zawróciła i przemieszczała się teraz wzdłuż planet olbrzymów. Mijała łagodnym łukiem gazowe kule.
Przed nimi jeszcze czerwony Mars i wracają do domu. Już widać było spowitą chmurami, bezpieczną Ziemię.
– Powtórzmy nazwy wielkich planet gazowych Układu Słonecznego – poprosił nauczyciel.
– Neptun, Uran, Saturn, Jowisz – wyliczał Mikołaj – a skaliste to: Mars, Ziemia, Wenus, Merkury.
– Może jeszcze raz – wymruczał nauczyciel – Teraz w kolejności od Słońca: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz,
Saturn, Uran, Neptun.
– Mikołaju! Mikołaju! – mama już nie szeptała, ale głośno wołała, szarpiąc śpiącego syna za rękaw i ściągając z niego
kołdrę – Obudź się, wstawaj, spóźnisz się do szkoły! Ślęczysz po nocy nad książkami, gapisz się w niebo, a potem rano
nie mogę cię dobudzić! Pośpiesz się, masz przecież dzisiaj klasówkę. Znasz chociaż nazwy planet Układu Słonecznego?
Oj, Kopernikiem to ty, dziecko, nie będziesz! Kosmosu nie odkryjesz!
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
Iwona Zając

SCENARIUSZ 1
Temat: Kosmos.
Cele ogólne
» uświadomienie znaczenia lotów kosmicznych dla mieszkańców Ziemi;
» poznanie miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia nazwy planet Układu Słonecznego,
» zna urządzenia służące do badań astronomicznych,
» wie, czym zajmuje się kosmonauta,
» poprawnie zapisuje nazwy planet,
» zna pojęcia: planeta, gwiazda, księżyc, kosmos, orbita, planetoida,
» wykonuje model kuli ziemskiej,
» współpracuje z rówieśnikami,
» rozwiązuje krzyżówkę,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» drama,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowe plansze: Kosmos, Nocne niebo, Układ Słoneczny,
» karty pracy: Planety, Ziemia, W kosmosie,
» globus, mapa fizyczna świata,
» nożyczki, cyrkiel, klej zwykły i wikol,
» blok techniczny A-3, blok techniczny kolorowy A-4,
» papier kolorowy zwykły i samoprzylepny,
» plastelina,
» rolki po ręcznikach papierowych,
» zakrętki do butelek,
» karteczki z nazwami planet.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Eliminatka.
Nauczyciel zapisuje na tablicy dwa hasła ZYIYEYMYIYAY i KAOASAMAOASA.
Każdy uczeń otrzymuje karteczkę z zapisanymi hasłami. Zadanie polega na wykreśleniu co drugiej litery i odczytaniu
haseł.
3. Pogadanka na temat odszyfrowanych haseł.
» Z czym kojarzy się wam słowo „ziemia”?
» Z czym kojarzy się wam słowo „kosmos”?
» Czy słowo „ziemia” ma tylko jedno znaczenie?
» Jak należy zapisać wyraz „ziemia” jako gleba, a jak jako planeta?
4. Ustalenie zależności między grudkami ziemi, Ziemią i Układem Słonecznym.
5. Pogadanka na temat prezentowanych plansz Nocne niebo i Układ Słoneczny:
» zwrócenie uwagi na odległości poszczególnych planet od Słońca,
» wyjaśnienie pojęć: planeta, orbita, księżyc, gwiazda, planetoida,
» wskazanie największej i najmniejszej planety,
» Słońce jako gwiazda,
» Księżyc jako naturalny satelita Ziemi.
6. Wykonanie Układu Słonecznego – praca indywidualna.
» wycięcie z papieru kolorowego kół zróżnicowanych pod względem wielkości i barwy i napisanie na nich nazw planet
(pisownia nazw planet wielką literą),
» porządkowanie ustawienia planet w kolejności ich występowania w Układzie Słonecznym,
» przyklejenie uporządkowanych planet na niebieskiej kartce z bloku technicznego,
» dorysowanie orbit i Słońca,
» podpisanie ilustracji – Układ Słoneczny.
7. Układanie odpowiedzi na pytania – karta pracy Planety.
Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na pytania i zamalowanie odpowiednich planet.
8. Zabawa ruchowa „Planety w kosmosie”.
Grupę dzielimy na dwa zespoły. Z każdego wybieramy po jednym dziecku, które będzie Słońcem. Pozostali losują
karteczki z nazwami planet. Każda planeta krąży po swojej orbicie wokół Słońca tak, aby nie zderzać się z inną.
Planety mogą podawać dodatkowe informacje, np. Jestem Ziemią, Ja jestem planetą najbardziej oddaloną od
Słońca, itp.
9. Podróż w kosmos – prezentacja planszy Kosmos.
» Kto może latać w kosmos?
» Kto jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu?
» Jak wygląda strój kosmonauty?
» Czym podróżuje się w kosmos?
» Czemu służą loty kosmiczne?
» Jak wygląda Ziemia widziana z Księżyca?
10. Globus jako model kuli ziemskiej:
» opisywanie wyglądu Ziemi widzianej z kosmosu,
» określanie kształtu Ziemi i kolorów na jej powierzchni,
» znaczenie barw i kształtów na globusie.
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i edukacja wczesnoszkolna
11. Kolorowanie Ziemi – karta pracy Ziemia.
Zadaniem uczniów jest pokolorowanie Ziemi odpowiednimi kolorami; niebieskim – zbiorników wodnych, zielonym – lądów, a czarnym konturów kontynentów.
12. Praca plastyczna – model rakiety.
Rolkę kartonową po ręczniku papierowym dzieci oklejają folią aluminiową. Z kolorowego bloku technicznego
wycinają cztery równoboczne trójkąty i przyklejają je u dołu rakiety tak, aby służyły jako podstawa. Z bloku
wycinają również koło, które nacinają tak, aby powstał stożek. Stożek przyklejają na górze rakiety. Następnie
ozdabiają rakietę według własnego pomysłu. Używają do tego samoprzylepnego papieru kolorowego.
13. Ocena prac i wystawa.
14. Spotkanie z pozaziemską istotą.
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wyglądu istoty pozaziemskiej; jej sposobu mówienia, zachowania itp.
15. Zabawa dramowa „Ufoludki”.
Dzieci dobierają się parami. Każda para przygotowuje scenkę prezentującą wizję Ufoludka.
16. Prezentowanie scenek przez dzieci. Nagradzanie występów brawami.
17. Mój Ufoludek – dzieci w tych samych parach lepią z plasteliny wymyślonego wspólnie Ufoludka.
18. Wystawa i ocena prac.
19. Odszyfrowywanie tematu zajęć – karta pracy Krzyżówka.
Zadaniem dzieci jest prawidłowe rozwiązanie krzyżówki na podstawie wiadomości zdobytych podczas zajęć.
20. Notatka.
Otrzymane hasło krzyżówki uczniowie wpisują do zeszytu jako temat zajęć. Pod tematem przepisują nazwy planet, pamiętając o prawidłowej pisowni.
21. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 1

PLANETY
Polecenie
Uzupełnij zdania i zamaluj odpowiednie planety.

Ziemia

Uran

Merkury

Saturn

Planety położone najbliżej Słońca to ……………………………………………………….

Mars

Neptun

Wenus

Ziemia

Trzecia planeta od Słońca to ……………………………………..

Neptun

Wenus

Uran

Ziemia

Planety najbardziej oddalone od Słońca to …………………………………………………

Neptun

Wenus

Mars

Merkury

Najmniejsza planeta to………………………………………….

Neptun

Wenus

Uran

Największa planeta to……………………………………………….
- 14 -

Jowisz

SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 2

ZIEMIA
Polecenie
Pokoloruj Ziemię odpowiednimi kolorami:
niebieskim – zbiorniki wodne, zielonym – lądy, a na czarno obrysuj kontury kontynentów.

Legenda
WULKANY
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SCENARIUSZ 1 - KARTA PRACY 3

W KOSMOSIE
Polecenie
Rozwiąż krzyżówkę na podstawie wiadomości zdobytych podczas zajęć.

1. Świeci nocą.
2. Lata rakietą.
3. Planeta z groźną miną.
4. Trzecia planeta od Słońca.
5. Krążą po nich planety.
6. Planeta z pierścieniem.

1
2
3
4
5
6
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
Iwona Zając

SCENARIUSZ 2
Temat: Pory roku i doba.
Cele ogólne
» budzenie dumy narodowej z osiągnięć naukowych Mikołaja Kopernika;
» uświadomienie zależności pór roku i doby będących konsekwencją ruchów Ziemi.
Cele operacyjne
uczeń:
» wie, kim był M. Kopernik,
» wyjaśnia zależność pór roku od obiegowego ruchu Ziemi,
» rozumie, że zjawisko powstawania dnia i nocy zależy od obrotowego ruchu Ziemi,
» odczytuje wskazania zegara,
» wymienia nazwy pór roku, miesięcy i dni,
» potrafi modelować z plasteliny,
» wykonuje model kuli ziemskiej,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowe plansze: Pory roku. Doba, Kopernik,
» karty pracy: Polski uczony, Odkrycie Mikołaja Kopernika, Noce i dni, Rok, Czas,
» globusy, latarka o dużej mocy,
» encyklopedie, czasopisma i książki biograficzne o M. Koperniku,
» Słońce i Księżyc z kartonu,
» modele zegarów,
» papier kolorowy, arkusze szarego papieru,
» plastelina, farby plakatowe, pędzle,
» kule styropianowe lub małe piłki plastikowe,
» zakrętki do butelek.
- 17 -

wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Krzyżówka – karta pracy Polski uczony:
» rozwiązanie krzyżówki – praca indywidualna,
» wspólne sprawdzanie odgadniętych haseł,
» odczytanie hasła głównego.
3. Burza mózgów – Z czym kojarzy ci się słowo Kopernik?
» Dzieci podają swoje skojarzenia.
4. Pogadanka na temat znaczenia odkryć Mikołaja Kopernika:
» oglądanie portretu – kolorowa plansza Kopernik,
» szukanie i odczytywanie informacji o wielkim astronomie z encyklopedii, czasopism i książek biograficznych,
» podkreślenie znaczenia odkrycia M. Kopernika – teoria heliocentryczna.
5. Wykonanie modelu kuli ziemskiej.
Kule styropianowe lub piłki plastikowe dzieci oklejają plasteliną zgodnie z wzorem (globusy). Następnie z zakrętki
wykonują podstawkę, którą także oklejają i wypełniają plasteliną według własnego uznania.
6. Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki.
Doświadczenie
Globus oświetlamy lampką z jednej strony. Następnie obracamy modelem Ziemi wokół jego osi.
» wyjaśnienie, że zjawisko powstawania dnia i nocy zależy od obrotowego ruchu Ziemi,
» wskazywanie na globusie, kiedy w Polsce jest dzień, a kiedy noc.
7. Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki:
» demonstracja ruchu obiegowego Ziemi,
» wyjaśnienie, że podczas ruchu obiegowego Ziemi zmieniają się pory roku.
Doświadczenie
Jedno dziecko jest Słońcem, a drugie Ziemią. Dziecko – Ziemia obchodzi dziecko Słońce wokół, kręcąc się
równocześnie wokół własnej osi.
Obieg Ziemi wokół Słońca trwa rok, a obrót wokół własnej osi dobę.
8. Odpowiedzi na pytania:
– Ile jest pór roku?
– Czym charakteryzują się poszczególne pory roku?
– Ile dni ma rok?
– Ile miesięcy ma rok?
– Ile godzin ma doba?
– Co robimy za dnia, a co w nocy?
9. Zabawa ruchowa „Dzień i noc”.
Nauczyciel wybiera z grupy dwoje dzieci. Jedno będzie Słońcem, drugie Księżycem. Pozostali to Ziemianie. Słońce i Księżyc mają swoje wyznaczone miejsce w sali. W zależności, które z nich zajmie to miejsce, to na Ziemi
będzie dzień albo noc. Gdy wzejdzie Słońce, dzieci bawią się, spacerują, rozmawiają, itp., a gdy nastanie noc,
układają się do snu.
10. Notatka – karta pracy Odkrycie Mikołaja Kopernika.
Dzieci uzupełniają zdania brakującymi wyrazami, a następnie po sprawdzeniu przez nauczyciela przepisują do
zeszytu.
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
11. Długość dnia i nocy w poszczególnych porach roku.
» Kiedy dni są najkrótsze, a kiedy najdłuższe?
» Kiedy noce są najkrótsze, a kiedy najdłuższe?
12. Ilustrowanie długości dnia i nocy w poszczególnych porach roku – karta pracy Noce i dni.
Zadaniem dzieci jest zamalowanie pasków odpowiednio do długości dnia i nocy w danej porze roku.
13. Wypowiedzi dzieci na temat zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt w poszczególnych porach roku.
» Co się dzieje ze zwierzętami i roślinami?
» Jak zmienia się wygląd krajobrazu?
» Jakie charakterystyczne kolory kojarzą się z porami roku?
14. Zabawa dydaktyczna „Pory roku” – Nauczyciel na dywanie rozkłada kartki w czterech charakterystycznych dla
poszczególnych pór roku kolorach (3 kartki zielone – wiosna, 3 żółte – lato, 3 pomarańczowe – jesień, 3 niebieskie – zima). Zadaniem dzieci jest ułożenie dywanika pór roku.
15. Podział miesięcy na wiosenne, letnie, jesienne i zimowe – karta pracy Rok.
Zadaniem dzieci jest dopisanie nazw miesięcy do danej pory roku i wymalowanie ramek charakterystycznymi dla
niej kolorami.
16. Praca plastyczna „Pory roku”.
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje arkusz szarego papieru oraz farby plakatowe i losuje
karteczkę z nazwą pory roku, którą musi namalować.
17. Wystawa i ocena prac.
18. Obliczenia zegarowe – karta pracy Czas.
Zadaniem dzieci jest dorysowanie brakujących wskazówek i podpisanie godzin.
19. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
20. Zadanie pracy domowej.
Napisz pięć zdań na temat swojej ulubionej pory roku. Uzasadnij swój wybór.
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 1

POLSKI UCZONY
Polecenie
Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło.

1. Ciało niebieskie z warkoczem.
2. Model kuli ziemskiej.
3. Są cztery ………...... roku.
4. Jasna część doby.
5. Drugi dzień tygodnia.
6. Tydzień ma 7 …….......... .
7. Mroźna pora roku.
8. Byk, Baran, Lew, Waga to znaki ………............. .

1
2
3
4
5
6
7
8
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 2

ODKRYCIE MIKOŁAJA KOPERNIKA
Polecenie
Przepisz tytuł karty pracy do zeszytu jako temat lekcji. Następnie uzupełnij zdania brakującymi wyrazami i przepisz
je pod tematem.

Mikołaj Kopernik urodził się w ……………………… . Był wielkim,
polskim ……………………………… . Udowodnił, że ………………. krąży
wokół ………………………. .
Toruń, astronom, Ziemia, Słońce,

Obieg Ziemi wokół Słońca trwa ………………, czyli rok.
Dzięki niemu zmieniają się ……………………………… .
Obrót Ziemi wokół własnej osi trwa …………………., czyli dobę.
Dzięki niemu są …………………………….. .
365 dni, 24 godziny, dzień i noc, pory roku.
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 3

NOCE I DNI
Polecenie
Zamaluj paski odpowiednio do długości dnia i nocy w danej porze roku.
Kolor żółty – dzień, kolor granatowy – noc.
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 4

ROK
Polecenie
Dopisz nazwy miesięcy do danej pory roku. Zamaluj ramki pór roku odpowiednimi, charakterystycznymi dla niej
kolorami.

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

ZIMA
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SCENARIUSZ 2 - KARTA PRACY 5

CZAS
Polecenie
Dorysuj brakujące wskazówki i podpisz godziny.

11

23

12

1

24

13

10

2

22

14

9

3

21

15

8

4

20

16

7
19

14 lub

21 lub

5

6

17

18

18 lub
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
Iwona Zając

SCENARIUSZ 3
Temat: Rodzaje krajobrazów Polski.
Cele ogólne
» poznanie różnych rodzajów krajobrazów charakterystycznych dla Polski;
» uświadomienie roli człowieka w procesie przekształcania krajobrazu.
Cele operacyjne
uczeń:
» rozpoznaje typy krajobrazów,
» wymienia charakterystyczne cechy krajobrazów: górskiego, nizinnego, wyżynnego, pojezierza i nadmorskiego,
» dostrzega elementy naturalne i kulturowe krajobrazu,
» wie, że człowiek może zmienić wygląd krajobrazu,
» wypowiada się na temat rodzinnej miejscowości,
» współpracuje z rówieśnikami,
» dodaje i odejmuje do 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» drama,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowa plansza Krajobrazy Polski,
» karty pracy: Krajobrazy, Rodzaje krajobrazów, Moja miejscowość, Tu mieszkam, Mapa Polski,
» mapa fizyczna i administracyjna Polski,
» widokówki z krajobrazami: górskim, nadmorskim, pojezierzami, nizinnym i wyżynnym - po jednej całej i dla każdego
dziecka pociętej na puzzle,
» widokówki lub ilustracje różnych miast i wsi,
» pejzaże w różnych porach roku,
» klej, blok techniczny, małe karteczki,
» miska z wodą, farby plakatowe, pędzle.
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Rozmowa z dziećmi na temat miejsc, w których najbardziej lubią spędzać wakacje lub wyjeżdżać z rodzicami
w wolnym czasie.
» Nauczyciel ustawia cztery pojemniki z przypiętymi widokówkami różnych krajobrazów. Rozdaje dzieciom małe
karteczki, na których wpisują swoje imię.
» Każdy wybiera swoje ulubione miejsce, a następnie wrzuca karteczkę z imieniem do odpowiedniego pojemnika.
» Nauczyciel losuje karteczkę z imieniem, wylosowane dziecko udziela odpowiedzi na pytania, np.:
– dlaczego lubisz wyjeżdżać w góry?
– co podoba ci się w górach?
– co lubisz robić, będąc w górach?
– czy lubisz wspinać się po górach?
(Nauczyciel losuje kolejne dzieci, aby każdy mógł się wypowiedzieć).
3. Praca z mapą fizyczną Polski.
» Przypomnienie znaczenia kolorów na mapie.
» Wskazywanie miejscowości położonych nad Morzem Bałtyckim, na Pojezierzach, w pobliżu gór.
» Pisownia nazw własnych.
4. Pogadanka na temat krajobrazu w Polsce i jego elementów, z wykorzystaniem ilustracji i widokówek.
» Elementy naturalne, czyli przyrodnicze.
» Elementy kulturowe, czyli wytworzone przez człowieka.
5. Typy krajobrazów – kolorowa plansza Krajobrazy Polski. Podział ze względu na:
» ukształtowanie terenu: górski, wyżynny, nizinny, nadmorski,
» elementy kulturowe: miejski i wiejski.
6. Typy krajobrazów – karta pracy Krajobrazy.
Zadaniem dzieci jest pokolorowanie i podpisanie krajobrazów, a następnie z dowolnie wybranego krajobrazu
wypisanie jego naturalnych i kulturowych elementów.
7. Rozpoznawanie typów krajobrazów na podstawie ilustracji.
»
»
»
»

wyróżnianie elementów naturalnych i kulturowych wybranych krajobrazów,
charakterystyczne cechy poszczególnych krajobrazów,
porównywanie krajobrazów: górski – nizinny, wyżynny – nadmorski,
określanie różnic i podobieństw wskazanych krajobrazów.

8. Zabawa ruchowa „Wilk i owce”.
Jedno dziecko jest wilkiem, a pozostałe owcami. Na hasło „owce” dzieci poruszają się po sali, udając pasące się
owieczki; na hasło „wilk” zatrzymują się i stoją w bezruchu, aby chodzący w tym czasie po sali wilk ich nie złapał.
9. Praca plastyczna – „Krajobraz z puzzli”.
Każde dziecko otrzymuje widokówkę pociętą na puzzle i kartkę z bloku technicznego. Najpierw układa z puzzli
widokówkę, a następnie nakleja ją na kartkę z bloku i podpisuje, jaki to typ krajobrazu.
10. Ocena i prezentacja prac.
11. Dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi dzieci opisujące ułożony przez siebie krajobraz z uwzględnieniem jego
elementów naturalnych i kulturowych.
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wychowanie przedszkolne
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12. Inne rodzaje krajobrazów.
» Krajobraz jesienny, wiosenny, zimowy, letni.
» Cechy charakterystyczne tych krajobrazów.
» Pejzaż jako malarskie przedstawienie natury – oglądanie reprodukcji malarskich wybranych krajobrazów.
13. Praca plastyczna – technika „mokre w mokre” – „Pejzaż”.
Nauczyciel moczy w wodzie kartkę z bloku technicznego – po jednej dla każdego ucznia. Następnie mnie ją
delikatnie w kulę i rozprostowuje. Na tej kartce dzieci malują farbami dowolnie wybrany krajobraz: jesienny,
letni, zimowy lub wiosenny. Muszą malować dość szybko, aby woda na kartce nie wyschła i używać farb bardziej
rozwodnionych a nie gęstych.
14. Ocena prac i wystawa.
15. Notatka – karta pracy Rodzaje krajobrazów.
Zadaniem uczniów jest uzupełnienie schematów dotyczących krajobrazów wyrazami pod nimi zamieszczonymi.
16. Odszukanie na mapie fizycznej i administracyjnej Polski rodzinnej miejscowości dzieci.
» Podział Polski na województwa.
» Podział Polski na krainy historyczne.
» Krainy geograficzne w Polsce.
17. Uzupełnianie administracyjnej mapy Polski – karta pracy Moja miejscowość.
Zadaniem dzieci jest zamalowanie swojej miejscowości i województwa; wypisanie sąsiednich województw
(pisownia województw małą literą) oraz uzupełnienie tabeli brakującymi wyrazami.
18. Praca grupowa – przygotowanie pytań do wywiadu z dowolnym mieszkańcem swojej miejscowości, np.:
» Od kiedy pani mieszka w naszej miejscowości?
» Czy jest coś, co zmieniłaby pani w naszej miejscowości?
» Czego pani zdaniem, brakuje w tej miejscowości?
19. Drama: przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcem. Prezentacja pytań i odpowiedzi przez poszczególne grupy.
20. Matematyczna mapa Polski – karta pracy Mapa Polski.
Zadaniem dzieci jest obliczenie działań i pokolorowanie mapy zgodnie z podanym kodem.
21. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
22. Praca domowa – karta pracy Tu mieszkam.
Zadaniem dzieci jest udzielenie odpowiedzi na postawione pytania.
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 1

KRAJOBRAZY
Polecenie
Pokoloruj i podpisz krajobrazy, a następnie z dowolnie wybranego krajobrazu wypisz jego elementy naturalne
i kulturowe.

Wybrałem krajobraz ………………………………....................................... .
Elementy naturalne to:

Elementy kulturowe to:
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 2

RODZAJE KRAJOBRAZÓW
Polecenie
Uzupełnij schematy dotyczące krajobrazów wyrazami zamieszczonymi u dołu.

Elementy krajobrazu

Typy krajobrazów ze względu na ukształtowanie terenu

Typy krajobrazów ze względu na elementy kulturowe

miejski, kulturowe, górski, wiejski, nizinny, naturalne, nadmorski, wyżynny,
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 3

MOJA MIEJSCOWOŚĆ
Polecenie
Zamaluj swoją miejscowość i województwo. Wypisz nazwy województw sąsiadujących z twoim (nazwy województw
piszemy małą literą) oraz uzupełnij tabelę brakującymi wyrazami.

Moja miejscowość to ………………………….............. . Leży w województwie
…………………………….....…. . Kraina geograficzna ...........…………………… .
Moje miasto słynie z ………………………………………………………............... .
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 4

MAPA POLSKI
Polecenie
Oblicz działania i pokoloruj mapę zgodnie z podanym kodem. Prawidłowo zamalowane pola wskażą na mapie: góry,
niziny i wyżyny.

Pokoloruj według kodu:
Pola z wynikiem 38 pomaluj na zielono. Są to ...........…...………………… .
Pola z wynikiem 56 pomaluj na żółto. Są to ....……………………………… .
Pola z wynikiem 33 pomaluj na czerwono. Są to .…………...................... .
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SCENARIUSZ 3 - KARTA PRACY 5

TU MIESZKAM
Polecenie
Udziel odpowiedzi na postawione pytania.

Jak nazywa się twoja miejscowość?................................................................
…………………………………………………………………………………....................
Jak duża jest twoja miejscowość?...................................................................
…………………………………………………………………………………….................
Czy twoja miejscowość leży nad rzeką? Jak się ona nazywa?...................
…………………………………………………………………………………….................
Jakie muzea są w twojej miejscowości?.........................................................
…………………………………………………………………………………….................
Jakie zabytki znajdują się w twojej miejscowości?......................................
…………………………………………………………………………………....................
Dlaczego lubisz swoją miejscowość?.............................................................
…………………………………………………………………………………....................
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Iwona Zając

SCENARIUSZ 4
Temat: Co zanieczyszcza glebę?
Cele ogólne
» uświadomienie wpływu środków chemicznych na zanieczyszczenie gleby;
» zapoznanie z niebezpieczeństwami wynikającymi ze skażenia gleby oraz ich skutkami dla zwierząt, roślin i ludzi;
» kształtowanie współodpowiedzialności za ochronę gleby.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia czynniki wpływające na zanieczyszczenie gleby,
» wymienia rodzaje gleby: piaszczysta, gliniasta, torfowa,
» rozumie znaczenie czystej gleby dla ludzi, roślin i zwierząt,
» opisuje wygląd i zachowanie kreta,
» wymienia zwierzęta żyjące w glebie,
» wyjaśnia pojęcie kretowisko,
» wykonuje doświadczenia,
» rozwiązuje zadania tekstowe,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni – opowiadanie pt. Przyjaciele lub płyta DVD,
» odtwarzacz DVD,
» kolorowa plansza Kret,
» karty pracy: Chora gleba, Kret, Krecikowa wydzieranka, Potrafię to obliczyć.
» nożyczki, klej zwykły i wikol,
» blok techniczny A-4, papier kolorowy,
» farby plakatowe, pędzle,
» tunel uszyty z materiału,
» ziemia piaszczysta, torfowa, gliniasta,
» sitka, woda w szklankach, papierowe chusteczki.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Badanie gleby.
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje sitka, szklanki z wodą oraz dużą garść ziemi, którą
ogląda przez lupę.
» Obserwacja ziemi i udzielenie odpowiedzi na pytania:
– Jaki zapach ma ziemia?
– Jaka jest ziemia w dotyku?
– Czy jest sucha czy wilgotna? – przykładanie papierowej chusteczki.
» Czym różnią się od siebie ziemie torfowa, piaszczysta i gliniasta?
Każda grupa otrzymuje po garści takiej gleby i oceniają:
– Jaką mają barwę?
– Czy są sypkie czy lepkie?
» Która ziemia najlepiej przepuszcza wodę, a która najsłabiej?
Grupy umieszczają ziemie na sitkach tak, by pokrywała całe jego dno i polewają wodą, sprawdzając, jak szybko
woda przez nie przesiąknie.
Formułowanie wniosków: W której glebie lepiej mogą rosnąć rośliny i dlaczego?
Która gleba może być lepszym mieszkaniem dla organizmów żywych?
3. Burza mózgów: Jacy mieszkańcy zamieszkują glebę?
Swobodne wypowiedzi uczniów.
4. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu pt. Przyjaciele lub wysłuchanie go z płyty DVD.
5. Wypowiedzi sprawdzające rozumienie tekstu.
» Jakie postaci występują w opowiadaniu?
» Dlaczego szczurek Klemens wybrał się w odwiedziny do kreta Mietka?
» Gdzie mieszkała krecia rodzina?
» Co dolegało Mietkowi i Zuzi?
» Co było przyczyną ich złego samopoczucia?
» Kto i jak pomógł krecikom?
6. Dyskusja. Co by się mogło stać, gdyby krety zostały w swoim mieszkaniu? – wypowiedzi zawierające uzasadnienie stanowiska.
7. Pogadanka na temat stosowania środków chemicznych do nawożenia gleby oraz wpływu innych czynników
zewnętrznych na jej wartość.
» Powody zanieczyszczeń gleby.
» Niezdrowe warzywa i owoce.
» Wpływ zatruwania naturalnego środowiska na życie organizmów żyjących pod ziemią.
8. Co powoduje zanieczyszczenie gleby? – karta pracy Chora gleba.
Zadaniem dzieci jest wykreślenie zbędnych wyrazów, a następnie uzupełnienie pozostałymi odpowiedzi na
postawione pytanie.
9. Sąd nad zakładem przemysłowym produkującym środki sztuczne do nawożenia gleby.
Nauczyciel powołuje sąd w składzie:
SĘDZIA – nauczyciel,
OSKARŻYCIELE, OSKARŻONY, OBROŃCY, ŚWIADKOWIE – podział uczniów drogą losową,
ROZPRAWA – dzieci wyrażają swoje opinie, podają argumenty do swoich wypowiedzi, odwołują się do zdobytych
wiadomości.
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10. Zabawa ruchowa „Tunel”.
Przechodzenie przez tunel w pozycji czołgania lub na czworaka.
11. Kret – ssak pożyteczny czy szkodnik? – kolorowa plansza Kret.
» Budowa kreta.
» Sposób poruszania się.
» Specyficzne kończyny przednie, służące do kopania tuneli podziemnych.
» Pokarm kreta.
» Mieszkanie kreta.
» Czym są i jak powstają kretowiska.
12. Notatka – karta pracy Kret.
Zadaniem dzieci jest ułożenie zdań poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym z rozsypanki wyrazowej i przepisanie ich do zeszytu.
13. Praca plastyczna – wydzieranka „Krecik” – karta pracy Krecikowa wydzieranka.
Zadaniem dzieci jest:
» wypełnienie postaci kreta kawałkami papieru, wydzieranymi z papieru kolorowego,
» wycięcie sylwetki,
» naklejenie na kartce z bloku,
» domalowanie farbami plakatowymi jego środowiska życia.
14. Ocena i wystawa prac.
15. Zabawa ruchowa „Żywioły”.
W zabawie obowiązują cztery hasła : Powódź, Pożar, Wiatr, Drzewo.
Na hasło „Powódź” – dzieci siadają na stołkach, nie mogą dotykać podłogi,
na hasło „Pożar” – kładą się płasko na podłodze,
na hasło „Wiatr” – przykucają,
na hasło „Drzewo” – stoją wyprostowane w bezruchu.
Po podaniu hasła nauczyciel odlicza do trzech. W tym czasie dzieci muszą przybrać konkretną pozycję. Jeżeli
któremuś dziecku się to nie uda, odpada z zabawy. Zabawa trwa dotąd, aż pozostanie w niej tylko jedno dziecko.
(Dla urozmaicenia zabawy nauczyciel może odliczać w różnym tempie).
16. Matematyczna karta pracy Potrafię to obliczyć.
Zadaniem dzieci jest poprawne rozwiązanie zadań tekstowych.
17. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 1

CHORA GLEBA
Polecenie
Wykreśl zbędne wyrazy, a pozostałymi uzupełnij odpowiedź na postawione pytanie.

Co powoduje zanieczyszczenie gleby?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

nawozy sztuczne, słońce, dzikie wysypiska śmieci, hałdy przy hutach,
sarna, kwaśne deszcze, las
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 2

KRET
Polecenie
Ułóż z rozsypanki wyrazowej zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym i przepisz je do zeszytu.

1) żyje Kret ziemią. pod
2) korytarze. Potężnymi drąży łapami, przednimi
3) dżdżownicami. Żywi owadami się i
4) pokrywa Ciało futro. gęste jego

Przepisz prawidłowo ułożone zdania.
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 3

KRECIKOWA WYDZIERANKA
Polecenie
Wypełnij postać kreta kawałkami papieru wydzieranymi z papieru kolorowego.
Następnie wytnij jego sylwetkę i naklej na kartce z bloku. Domaluj farbami plakatowymi jego środowisko życia.
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SCENARIUSZ 4 - KARTA PRACY 4

POTRAFIĘ TO OBLICZYĆ
Polecenie
Rozwiąż zadania tekstowe.

1) W ciągu pierwszego dnia pracy rozsypano na polach 250 kg nawozów sztucznych, a pod koniec drugiego już 400 kg. Ile kilogramów nawozów sztucznych
rozsypano w ciągu dwóch dni?
R: ………………………………..
O: ...……………………………………………………………………………….............................
2) Kret przez trzy dni kopał korytarz. Pierwszego dnia wykopał korytarz
o długości 10 m, drugiego dnia o długości 12 m, a trzeciego już tylko o długości
8 m. Jak długi korytarz wykopał kret? Wykonaj rysunek.

R: ……………………………………………
O: ...……………………………………………………………………………….............................
3) Podczas Święta Ziemi dzieci zebrały 35 butelek szklanych i o15 butelek
plastikowych więcej. Ile butelek plastikowych zebrały dzieci? Ile butelek plastikowych i szklanych zebrały dzieci razem?
R:………………………………
O: ...……………………………………………………………………………….............................
R:…………………………………..
O: ...……………………………………………………………………………….............................
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SCENARIUSZ 5
Temat: Dżdżownica – mieszkanka gleby.
Cele ogólne
» poznanie zwierząt pożytecznych i szkodników żyjących w glebie;
» budzenie szacunku do wszystkich istot żywych.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia zwierzęta pożyteczne i szkodniki żyjące w glebie,
» opisuje wygląd i zachowanie dżdżownic,
» wyjaśnia znaczenie dżdżownicy dla gleby,
» łączy ze sobą różne materiały plastyczne,
» wyróżnia liczby parzyste i nieparzyste,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowe plansze: Dżdżownica, Mieszkańcy gleby,
» karty pracy: Dżdżownica, Życie pod ziemią, Teatrzyk, Zabawna matematyka,
» nożyczki, klej zwykły i wikol,
» blok techniczny A -3 i A-4, papier kolorowy,
» cyrkiel,
» wełniana rękawiczka z jednym palcem,
» patyki do szaszłyków.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Zagadka.
Nauczyciel ubiera na rękę rękawiczkę, naśladując dżdżownicę, przedstawia się dzieciom.
„Dzień dobry, wasza pani zaprosiła mnie dzisiaj na lekcje, abyście mogli mnie lepiej poznać. Na co dzień mieszkam pod ziemią. Drążę korytarze. Nie mam nóg. Jeżeli mocno popada deszcz, wychodzę na powierzchnię.
Czy wiecie już, kim jestem?”
3. Wypowiedzi dzieci na temat: „Jak myślicie, czy dżdżownice są w przyrodzie potrzebne?"
Dlaczego? – podawanie przez dzieci różnych przykładów.
4. Dżdżownica – pożyteczna czy szkodnik? – plansza Dżdżownica.
» Budowa dżdżownicy.
» Sposób jej poruszania się.
» Warunki potrzebne do życia.
» Pokarm, jakim się odżywia.
» Miejsce życia dżdżownicy.
5. Rozmowa na temat roli, jaką dżdżownica pełni w spulchnianiu i mieszaniu ziemi.
» Rola drążonych korytarzy w dostępie powietrza i wody w głąb gleby.
6. Notatka – karta pracy Dżdżownica.
Zadaniem dzieci jest uzupełnienie zdań wyrazem „dżdżownica” w odpowiednich formach i przepisanie ich do
zeszytu.
7. Praca plastyczna – „Wesoła dżdżownica”.
Zadaniem dzieci jest narysowanie cyrklem i wycięcie 8 – 10 kół różnej wielkości.
Następnie, na kolorowej kartce z dużego bloku technicznego, układają dżdżownicę, a później przyklejają.
Na początku ciała dżdżownicy dorysowują oczy, uśmiechniętą buzię, rumiane policzki i nos.
8. Ocena i wystawa prac.
9. Zabawa ruchowa „Dżdżownica”.
Nauczyciel dzieli grupę na dwa lub trzy zespoły. Każdy zespół to dżdżownica. Dżdżownice spacerują po sali i powtarzają: „Pełzną dżdżownice, pełzną dżdżownice, bum”. Po słowie „bum” dżdżownice stają w rozkroku i ostatnie dzieci
przechodzą, czołgając się, między nogami kolegów, na początek. I znowu zabawa się powtarza. (Podczas zabawy
można odtworzyć z płyt CD dowolny podkład muzyczny).
10. Wypowiedzi dzieci dotyczące innych mieszkańców gleby – kolorowa plansza Mieszkańcy gleby.
» Podział mieszkańców gleby na bezkręgowce i ssaki.
» Oglądanie ich na planszy i udzielanie odpowiedzi na pytania:
– Czy zwierzątko ma nogi?
– Ile ma nóg? Czy nogi są krótkie czy długie?
– Czy ma skrzydła?
– Czy ma czułki? Czy czułki są długie czy krótkie?
– W jaki sposób się porusza – wolno czy szybko?
– Czy pokryte jest futerkiem?
– Które z nich wygląda najgroźniej?
– Które jest najśmieszniejsze?
– Które jest najmniejsze a które największe?
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11. Podział mieszkańców gleby na pożyteczne i szkodniki.
Wpisywanie nazw do tabeli.
Zwierzęta pożyteczne

Szkodniki

12. Karta pracy Życie pod ziemią.
Zadaniem dzieci jest dopasowanie podpisów nazw mieszkańców gleby do ich wizerunków na obrazkach i pokolorowanie tylko tych, które są pożyteczne.
13. Praca plastyczna „Mysz” – praca zbiorowa.
Każde dziecko rysuje cyrklem koło o średnicy 10 cm, na dowolnym kolorze z papieru kolorowego. Wycina
koło i składa je najpierw na pół, a następnie z jednej strony zagina obydwie części koła w dół tak, aby powstał
szpic. To będzie pyszczek myszy. Na gładkiej stronie dokleja nos – malutkie kółko. Z nieznacznie większego
robi ucho – to koło też należy zgiąć na pół i przykleić tylko jedną połową do myszy. Domalować należy jeszcze
oko i dokleić ogon z włóczki. Tak przygotowaną mysz dzieci przyklejają na wspólny, duży, brązowy karton.
14. Ocena prac i wystawa.
15. Życie dżdżownic – teatrzyk kukiełkowy.
» Nauczyciel dzieli klasę na cztery lub pięć grup.
» Każda grupa przygotowuje potrzebne postaci do teatrzyku – karta pracy Teatrzyk,
» Postać wycina i maluje. Następnie przykleja do szaszłykowych patyków.
» W grupach uczniowie opracowują scenki dramowe do teatrzyku, które zaprezentują na przygotowanej scenie.
» Scena – ławki ustawione w jednej części sali, przykryte materiałem.
16. Prezentowanie przez grupy przygotowanych scenek.
17. Brawa i ocena występu.
18. Matematyczna zabawa – karta pracy Zabawna matematyka.
Zadaniem dzieci jest rozwiązanie różnych zadań.
19. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 1

DŻDŻOWNICA
Polecenie
Uzupełnij zdania wyrazem „dżdżownica” w odpowiednich formach i przepisz je do zeszytu.

.………………………… żyją pod ziemią.
Każda ..…………………………drąży pod ziemią korytarze.
Dzięki………………………. gleba jest spulchniona.
Nie wolno zabijać ..……………………….., bo są pożyteczne.

dżdżownice, dżdżownicom, dżdżownic, dżdżownica
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SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 2

TEATRZYK
Polecenie
Postaci do teatrzyku „Życie dżdżownic”.

- 45 -

SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 3

ŻYCIE POD ZIEMIĄ
Polecenie
Dopasuj podpisy nazw mieszkańców gleby do ich wizerunków na obrazkach. Podkreśl nazwy tych zwierząt,
które są pożyteczne.

mysz polna, kret, dżdżownica, turkuć podjadek, grzebiuszka, mrówka, pędrak,
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SCENARIUSZ 5 - KARTA PRACY 4

ZABAWNA MATEMATYKA
Polecenie
Rozwiąż zadania.
1) Uzupełnij obydwie dżdżownice. W pierwszej dopisz kolejne liczby, zwiększając każdą liczbę o 1 i zamaluj na niebiesko liczby parzyste, a w drugiej dopisz, zmniejszając każdą liczbę o 1 i pokoloruj na czerwono liczby nieparzyste.

10

30

2) Małe mrówki rozbiegły się wokół mrowiska. Odszukaj je i pozbieraj. Mają na sobie liczby. Zbieraj je tak, aby liczby
były ułożone malejąco.

95

40

9

20
32
24

62
59
74
83

26

51
18

47
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SCENARIUSZ 6
Temat: Plony ziemi.
Cele ogólne
» uświadomienie znaczenia roślin uprawianych na polach dla zdrowia i prawidłowego rozwoju człowieka;
» kształtowanie szacunku do pracy rolnika.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia prace wykonywane przez rolnika w polu,
» wymienia maszyny i narzędzia rolnicze,
» wymienia rośliny uprawiane na polu,
» klasyfikuje rośliny uprawiane na polu i rosnące w polu,
» wymienia produkty otrzymywane ze zbóż,
» wymienia zwierzęta, które na polu znajdują schronienie i pożywienie,
» wykonuje samodzielnie surówkę z warzyw,
» dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami,
» stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
» współpracuje z rówieśnikami,
» aktywnie pracuje na zajęciach.
Metody
» słowna,
» oglądowe,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowe plansze: Maszyny rolnicze, Rośliny uprawne,
» karty pracy: Pole, Plony ziemi, Chwasty,
» ilustracje roślin rosnących w polu z dowolnych wydawnictw,
» ilustracje zwierząt znajdujących schronienie w polu,
» naturalne okazy zbóż i warzyw,
» dla każdego dziecka: różne nasiona, marchewka, jabłko, cukier, orzechy włoskie,
» tacki papierowe, miski, tarki, ściereczki, obieraczki do warzyw,
» blok techniczny A-3, blok kolorowy techniczny A-4,
» małe kartki, klej wikol.
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Przebieg zajęć
1. Powitanie w kręgu.
2. Zagadka.
Nauczyciel podaje dzieciom zagadkę:
Gdy nastaje wiosna, całe zielenią się pokrywa,
Gdy lato nadchodzi, żółtymi kłosami faluje,
Gdy jesień nadejdzie, kombajny na nim pracują,
Gdy zima króluje, białą pierzyną się pokrywa. ( pole)
3. Wypowiedzi dzieci na temat:
» wyglądu pola w różnych porach roku.
» rodzajów prac wykonywanych na polu w różnych porach roku.
4. Zabawa w skojarzenia – mapa mentalna.
Nauczyciel na tablicy zapisuje wyraz „pole”. Dzieci podzielone na 4 grupy wypisują na kartkach wyrazy, które
kojarzą im się z podanym słowem, np. zboża, chwasty, rolnik, praca, kombajn, sarna, ziemniaki, żniwa, wykopki,
itp. Następnie kartki przyklejają na tablicy.
5. Rozmowa na temat pracy rolnika – kolorowa plansza Maszyny rolnicze.
»
»
»
»
»

Jakie prace wykonuje rolnik?
Jakich narzędzi i maszyn używa rolnik w pracach polowych?
W jakiej porze roku ma najwięcej pracy?
Co oznaczają dla rolnika żniwa, a co wykopki?
Jakie prace wykonuje zimą?

6. Argumentowanie własnej opinii w dyskusji na temat: „Dlaczego rolnicy dbają o swoją ziemię?”
7. Plony z naszych pól uprawnych – kolorowa plansza Rośliny uprawne oraz okazy naturalne warzyw i roślin uprawnych.
»
»
»
»

Oglądanie i omawianie wyglądu poszczególnych zbóż – wielkość kwiatostanu i jego charakterystyczne cechy.
Nazywanie poszczególnych zbóż i ich rozpoznawanie.
Podział ze względu na porę siania – zboża jare i ozime.
Podział na rośliny: zbożowe, włókniste, oleiste i okopowe.
8. Praca rolnika – karta pracy Pole.
Zadaniem dzieci jest ułożenie tekstu z rozsypanki zdaniowej dotyczącej pracy rolnika w trakcie przygotowań
ziemi pod uprawy i połączenie z odpowiednim rysunkiem.
9. Rośliny uprawne – karta pracy Plony ziemi.
Zadaniem dzieci jest dopasowanie nazw roślin do odpowiednich nazw produktów spożywczych oraz narysowanie po jednej dowolnej roślinie do każdej grupy.
10. Drama – „Prace w polu”.
» Dzieci dobierają się w grupy, w których przygotowują scenki prac, jakie rolnik wykonuje na polu.
» Prezentacja scenek i odgadywanie przez widzów nazw wykonywanych czynności.
» Nagradzanie występów brawami.
11. Wypowiedzi na temat roślin i zwierząt żyjących na polu – wykorzystanie ilustracji z encyklopedii, internetu lub
czasopism.
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wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna
» Jakie rośliny nieuprawiane przez rolnika rosną na polu?
» Jaki wpływ mają chwasty na życie roślin uprawnych?
» Jakie zwierzęta żyją na polu?
» Które z nich mają tam schronienie, a które znajdują tam pożywienie?
12. Kompozycja z nasion – praca plastyczna.
Dzieci na tackach papierowych układają kompozycje z różnych nasion, np. rośliny i zwierzęta polne.
13. Omówienie prac. Rozpoznawanie nasion, z jakich zostały wykonane.
14. Ocena prac i wystawa.
15. Zorganizowanie wystawy produktów otrzymywanych z roślin uprawianych na polu – serwetki lniane, cukier,
kasze, mąki.
Podpisywanie produktów nazwami roślin, z których powstały.
16. Wykonanie surówki z marchewki według ustalonego przepisu. Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny na
stanowisku pracy.
Instrukcja wykonania.
» Obierz najpierw marchewkę, a następnie ją umyj.
» Obierz jabłko.
» Zetrzyj na tarce do miseczki obydwa produkty.
» Wrzuć szczyptę cukru i trochę posiekanych orzechów – jeśli je lubisz.
» Wszystko razem wymieszaj.
17. Degustacja.
18. Dyskusja na temat kultury spożywania posiłków.
19. Chwasty naszych pól – karta matematyczna Chwasty.
Zadaniem dzieci jest obliczenie działań umieszczonych na roślinach i wyodrębnienie wśród nich chwastów i roślin
uprawnych.
20. Podsumowanie i ocena pracy uczniów według zasad ustalonych w klasie.
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 1

POLE
Polecenie
Ułóż tekst z rozsypanki zdaniowej dotyczącej pracy rolnika w trakcie przygotowania ziemi pod uprawy. Połącz z odpowiednim rysunkiem.

Następnie nawozi ją nawozami naturalnymi.
Do orania używa pługu.
Potem glebę bronuje.
Najpierw rolnik orze pole.
Po przygotowaniu ziemi może rozpocząć sianie.
Do bronowania stosuje bronę.
Do nawożenia używa rozsiewacza nawozów.
Do siania używa siewnika.
Orka polega na odwracaniu wierzchniej warstwy gleby, dzięki czemu gleba jest dobrze napowietrzona
i łatwiej wchłania wodę. Bronowanie, to wyrównywanie powierzchni gleby i płytkie spulchnianie gleby.
Nawożenie naturalne polepsza jakość gleby. Sianie rozpoczyna się dopiero po odpowiednim przygotowaniu gleby.
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SCENARIUSZ 6 - KARTA PRACY 2

PLONY ZIEMI
Polecenie
Dopasuj nazwy roślin do odpowiednich nazw produktów spożywczych.
Obok każdego z worków narysuj po jednej dowolnej roślinie do każdej grupy.
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CHWASTY
Polecenie
Oblicz działania umieszczone na roślinach. Rośliny z wynikiem 70 to chwasty, pomaluj je na czerwono, a rośliny z wynikiem 90 to rośliny uprawne, pomaluj je na zielono.

KĄKOL
30 + 40 =

MAK
100 – 30 =

POWÓJ
20 + 50 =

RUMIANEK
90 – 20 =

CHABER
60 + 10 =

ŻYTO
100 – 10 =

PSZENICA
40 + 50 =

JĘCZMIEŃ
120 – 30 =
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OWIES
30 + 60 =

szkoła podstawowa- klasy 4-6
Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 7
Temat: Kosmiczna lekcja.
Cele ogólne
» zapoznanie z założeniami teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika.
Cele operacyjne
uczeń:
» wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca,
» wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej,
» prezentuje za pomocą modelu ruch obiegowy i obrotowy planet, w tym Ziemi,
» korzysta z różnych źródeł informacji,
» planuje i organizuje prezentację, inscenizację,
» współpracuje w grupie.
Metody pracy
» metoda projektu,
» inscenizacja,
» dyskusja,
» pogadanka.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Wycieczka w kosmos lub słuchowisko z płyty DVD,
» karty pracy: W Układzie Słonecznym, Ziemia i Słońce,
» instrukcja wykonania projektu,
» stroje, atrybuty poszczególnych planet,
» kolorowa kreda lub kolorowa włóczka,
» zaproszenia.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Omówienie zasad pracy metodą projektu.
2. Projekt – czynności wstępne.
Podział klasy na dwójki.
Uczniowie dobierają się dwójkami. Wspólnie gromadzą i przygotowują informacje dotyczące obiektów Układu Słonecznego (Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). Opracowują sposób prezentacji poszczególnych planet. Każda para przygotowuje prezentację jednej planety (16 uczniów).
Jedna dwójka gromadzi informacje na temat Słońca. Pozostali uczniowie w klasie zostają obsadzeni w rolach:
reżysera, scenografa, osób zapraszających gości na prezentację itd. Wszyscy uczniowie otrzymują zadania do wykonania.
3. Wspólne przygotowanie instrukcji wykonania projektu wg proponowanych punktów:
»
»
»
»
»
»

temat projektu i jego cele,
działania prowadzące do realizacji zadań,
sposób realizacji,
terminy i miejsce konsultacji,
sposób i termin prezentacji projektu (inscenizacja),
organizacja prezentacji.

4. Ustalenie, jakie informacje należy podać podczas prezentacji. Mogą to być np.:
»
»
»
»
»
»
»

kolejność planety od Słońca,
typ planety,
wielkość,
obecność atmosfery,
obecność księżyców,
szybkość obrotu i obiegu wokół Słońca (długość doby i roku),
symbol, pochodzenie nazwy.

5. Omówienie sposobu inscenizacji ruchu planet w Układzie Słonecznym. Sprecyzowanie roli reżysera, scenografa.
Ustalenie miejsca inscenizacji (dziedziniec szkolny, sala gimnastyczna, korytarz), terminu, stroju uczniów, atrybutów wskazujących na konkretne planety, listy zaproszonych gości (np. uczniów klas młodszych) itd.
6. Ustalenie z dziećmi kryteriów oceny ich pracy.
7. Konsultacje z nauczycielem podczas przygotowywania się do prezentacji.
II Część właściwa
Prezentacja.
1. Wysłuchanie słuchowiska z płyty DVD Wycieczka w kosmos.
2. Prezentacja poszczególnych obiektów wchodzących w skład Układu Słonecznego – Słońca oraz planet.
Poszczególne dwójki dzielą się zdobytymi wiadomościami z pozostałymi uczniami w klasie. Podają informacje
wg ustalonych wcześniej zasad.
Komentarz metodyczny:
Dobrze, jeśli stroje uczniów (kolor, symbolika, atrybuty) wskazują na przedstawianą planetę np. nawiązują do jej
nazwy.
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Propozycje:
Słońce – żółty strój, żółty kapelusz, słoneczniki,
Merkury – kapelusik ze skrzydełkami, drobny uczeń, hulajnoga,
Wenus – uczennica z lusterkiem,
Ziemia – błękitno – zielony strój, szklany dzbanek z wodą,
Mars – czerwony strój, tarcza, strzały,
Jowisz – najwyższy uczeń w klasie, strój kolorowy, w poziome, barwne pasy,
Saturn – w pasie gumowe, dmuchane koło,
Uran – niebieski strój,
Neptun – niebieski strój, trójząb,
3. Inscenizacja.
W ustalonym wcześniej miejscu szkoły zostaje zorganizowana inscenizacja obrazująca położenie i ruch planet
wokół Słońca.
Jeśli jest to dziedziniec szkolny, można narysować kolorową kredą orbity, po których planety będą się poruszać.
W sali gimnastycznej lub na korytarzu szkolnym orbity zostają ułożone z kolorowych włóczek lub sznurka.
Dwójki uczniów, które do tej pory pracowały razem, rozdzielają się. Jeden uczeń z pary ustawia się na orbicie
swojej planety, drugi tworzy z pozostałymi widownię. W centrum Układu staje Słońce.
Uczniowie mają za zadanie odtworzyć ruch przedstawianej przez siebie planety możliwie jak najwierniej.
Muszą dostosować prędkość obiegu do innych planet (jedne poruszają się po orbicie szybciej, inne wolniej)
oraz prędkość obrotu wokół swojej osi (długość doby).
Po chwili następuje zmiana. Uczniowie biorący udział w inscenizacji tworzą teraz widownię i obserwują swoich
partnerów z poszczególnych dwójek, tak więc wszyscy uczniowie mają szansę wziąć udział w przedstawieniu.
Równocześnie mogą z boku obserwować symboliczny ruch planet.
Po zakończeniu inscenizacji dwójki łączą się ponownie.
Teraz uczniowie ustawiają się parami w kolejności położenia planet względem Słońca. Para symbolizująca
Słońce staje jako pierwsza, potem Merkury, Wenus itd. Uczniowie, stojąc w parach, zwracają się do siebie
twarzami i cofają trzy kroki. Tworzą teraz dwa rzędy planet ułożonych zgodnie z kolejnością w Układzie.
Mogą jeszcze raz zobaczyć i zapamiętać, jak ustawione są planety względem siebie i w jakiej kolejności występują.
Całość kontroluje reżyser, korygując ewentualne pomyłki kolegów.
III Część końcowa
1. Dyskusja.
» Gdzie w Układzie występuje Słońce i jaką pełni rolę?
» Jaka jest masa Słońca w porównaniu do mas poszczególnych planet Układu?
» Jak nazywają się tory, po których krążą planety?
» Jak należy rozumieć termin teoria heliocentryczna?
2. Pogadanka na temat założeń teorii heliocentrycznej i roli Mikołaja Kopernika w poznaniu budowy Układu Słonecznego i ruchu Ziemi.
3. Ocena przygotowania uczniów wg wcześniej ustalonych reguł.
4. Uzupełnienie kart pracy W Układzie Słonecznym, Ziemia i Słońce.
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Polecenie
Podpisz planety Układu Słonecznego.

W UKŁADZIE SŁONECZNYM

SCENARIUSZ 7 - KARTA PRACY 1

SCENARIUSZ 7 - KARTA PRACY 2

ZIEMIA I SŁOŃCE
Polecenie
W wykropkowane miejsca na rysunku wpisz odpowiednie określenia. Następnie wyjaśnij je w tabeli, tworząc
słowniczek pojęć związanych z ruchem Ziemi.

ruch obrotowy, ruch obiegowy, oś ziemska, orbita
POJĘCIE

WYJAŚNIENIE
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SCENARIUSZ 7 - KARTA PRACY 3

PROJEKT STROJU
Polecenie
Zaprojektuj i narysuj strój dla ucznia prezentującego podczas inscenizacji dowolną planetę.

Uzasadnij pomysł swojego projektu:
- jakie barwy wybrałeś i dlaczego?
- co symbolizuje strój?
- jakich atrybutów użyłeś?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
- 60 -

szkoła podstawowa- klasy 4-6
Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 8
Temat: Wyprawa do wnętrza Ziemi.
Cele ogólne
» kształcenie umiejętności przewidywania przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie;
» poznanie budowy kuli ziemskiej.
Cele operacyjne
uczeń:
» opisuje kształt Ziemi z wykorzystaniem jej modelu,
» wykonuje model Ziemi,
» wymienia warstwy kuli ziemskiej,
» wymienia konsekwencje ruchu płyt tektonicznych,
» odczytuje informacje z mapy,
» współpracuje w grupie rówieśniczej.
Metody pracy
» pogadanka,
» dyskusja,
» pokaz,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» mapa fizyczna świata,
» globusy,
» atlasy przyrodnicze,
» kolorowe plansze: Wulkan, Płyty tektoniczne,
» materiały niezbędne do wykonania modelu Ziemi: piłeczka ping – pongowa, masa solna, gazety kolorowe, miska, woda,
» wafle cukiernicze,
» ludziki lego lub z modelu kolejki, modele drzewek, domków,
» zestaw do przeprowadzenia pokazu wybuchu wulkanu: szklana kolba, gumowy korek, szklana rurka, keczup, woda,
miska.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Przypomnienie wiadomości na temat położenia Ziemi w Układzie Słonecznym.
2. Powtórzenie wiadomości o ruchach Ziemi.
II Część właściwa
1. Pogadanka na temat wyobrażeń o kształcie Ziemi zmieniających się wraz z rozwojem nauki i cywilizacji.
2. Kształt i wymiary Ziemi.
Nauczyciel demonstruje globus jako model Ziemi. Wskazuje bieguny, oś, demonstruje ruch obrotowy Ziemi.
Globusy zostają rozdane i pozostają do końca lekcji na ławkach uczniów.
Nauczyciel rysuje na tablicy okrąg symbolizujący kształt kuli ziemskiej. Podkreśla fakt lekkiego spłaszczenia
Ziemi na biegunach. Tłumaczy go konsekwencją ruchu obrotowego, czyli wirowania wokół osi.
Rysuje promień Ziemi i zaznacza różnicę między promieniem równikowym i biegunowym (rys. poniżej).
Uczniowie przerysowują rysunek do zeszytu.

3. Budowa kuli ziemskiej.
Nauczyciel rysuje na tablicy rysunek przedstawiający przekrój kuli ziemskiej.
Zaznacza trzy warstwy: jądro, płaszcz i skorupę Ziemi (rys. poniżej). Wyjaśnia, jak grube są poszczególne warstwy, jaka jest ich konsystencja, temperatura, skład. Informuje uczniów, w jaki sposób dokonuje się badań wnętrza
Ziemi, jak głęboko sięgają odwierty i szyby kopalniane.

skorupa Ziemi
jądro Ziemi

płaszcz Ziemi
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4. Wykonanie modelu kuli Ziemskiej.
Klasa zostaje podzielona na grupy. Uczniowie, wykorzystując materiały przyniesione na lekcję, wykonują model
Ziemi.
Piłeczkę ping–pongową, która symbolizuje jądro ziemskie, otaczają grubą warstwą masy solnej – płaszcz Ziemi.
Następnie zwilżają powierzchnię masy solnej wodą (ważne) i oblepiają kawałkami namoczonej wcześniej gazety,
tworząc skorupę ziemską.
Nauczyciel czuwa nad wykonaniem pracy, zwracając uwagę uczniów na proporcje poszczególnych warstw, wielkość naklejanych kawałków gazety.
Uczniowie zauważają, ze skorupa Ziemi nie jest jednorodna, ale składa się z pojedynczych płyt tektonicznych.
Nauczyciel demonstruje na jednym z modeli ruchomość płyt, możliwość „ślizgania”, przesuwania się po płaszczu
Ziemi (możliwe tylko po nawilżeniu powierzchni masy solnej).
Uczniowie w grupach powtarzają pokaz na swoich modelach. Obserwują, co dzieje się z pojedynczymi kawałkami papieru (np. płyty ocierają się, odsuwają się, nachodzą wzajemnie na siebie, podchodzą jedne pod drugie,
fałdują się, marszczą, wypiętrzają).
Nauczyciel może zaproponować uczniom przecięcie jednego z modeli na pół. Wówczas uzyskają obraz wnętrza
Ziemi analogiczny jak na rysunku na tablicy.
5. Ruch płyt tektonicznych.
Pogadanka.
Nauczyciel wyjaśnia, jak wielkie są płyty tektoniczne. Miejsca ich styku to rejony niebezpieczne na Ziemi.
Tłumaczy, że podczas ocierania się ich brzegów płyty kruszą się i powstaje wielka energia, a co za tym idzie, wysoka
temperatura.
Omówienie kolorowej planszy Płyty tektoniczne.
Pokaz.
Uczniowie kładą na blacie ławki połamane wafle cukiernicze. Usiłują ocierać brzegi jednego kawałka o drugi.
Obserwują kruszenie się wafla. Analogiczna sytuacja może zachodzić na styku płyt tektonicznych.
Skąd temperatura?
Nauczyciel prosi, aby uczniowie potarli mocno swoje dłonie, jak w czasie mrozów. Pyta, jakie mają odczucie
(dłonie się rozgrzały).
6. Dyskusja.
Jakie mogą być konsekwencje ruchu płyt tektonicznych?
» Wypiętrzanie łańcuchów górskich.
» Trzęsienia ziemi.
» Wybuchy wulkanów.
7. Wypiętrzanie łańcuchów górskich – pokaz.
Wykonanie.
Uczniowie kładą płasko na blacie ławki szalik. Końce szalika dociskają dłońmi i dosuwają powoli do siebie.
Szalik fałduje się, fałdy „wypiętrzają się” nad blatem.
Analiza mapy fizycznej świata w atlasach przyrodniczych oraz na mapie ściennej.
– Gdzie na Ziemi znajdują się łańcuchy górskie położone na styku płyt tektonicznych?
– Jaki przebieg mają wielkie łańcuchy górskie?
Dyskusja i sformułowanie wniosków.
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8. Trzęsienia Ziemi – pokaz.
Wykonanie.
Uczniowie kładą na blacie ławki dwa kawałki wafli. Na waflach ustawiają np. ludziki z klocków lego lub z modelu
kolejki, drzewa. Ocierają brzegi jednego kawałka o drugi.
Obserwują konsekwencje ruchu „płyt”.
Dyskusja i sformułowanie wniosków.
9. Wybuchy wulkanów – pokaz.
Ze względu na bezpieczeństwo nauczyciel sam prezentuje model wulkanu.
Materiały:
szklana kolba z dopasowanym gumowym korkiem, szklana rurka, kartonowy krążek, ketczup, miseczka, wrzątek.
Przygotowanie zestawu (rys. poniżej):
» kolbę należy napełnić do połowy keczupem,
» bardzo szczelnie zatkać gumowym korkiem,
» przez otwór w korku przeciągnąć szklaną rurkę (rurka również musi szczelnie przylegać do korka, a więc otwór
ma być mały),
» ustawić rurkę tak, aby sięgała około 1 cm nad dno kolby oraz około 1–2 cm ponad korek,
» na rurkę nasunąć kartonowy krążek (symbolizuje on powierzchnię Ziemi, więc uczniowie mogą narysować
na nim elementy krajobrazu), krążek powinien oprzeć się na korku,
» wstawić kolbę do miseczki.
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Wykonanie pokazu.
Przygotowany zestaw symbolizuje nieczynny wulkan. Co się stanie, gdy na skutek ocierania się płyt tektonicznych wzrośnie temperatura?
Do miseczki, w której znajduje się zestaw, wlewamy wrzącą wodę. Wystarczy, gdy woda sięgnie szyjki kolby.
Uczniowie obserwują pojawienie się keczupu w rurce, potem „erupcję” wulkanu. Lawa wydobywa się na powierzchnię Ziemi.
Nauczyciel tłumaczy obserwowane zjawisko. Wyjaśnia, jaki jest mechanizm wybuchu wulkanu.
Korzysta z kolorowej planszy Wulkan.
Wskazówka metodyczna:
Jeśli użyjemy gęstego keczupu, powstanie „stożek wulkaniczny”. Wylot rurki symbolizuje krater.
Ten sam pokaz możemy przeprowadzić na lekcji dotyczącej rozszerzalności temperaturowej gazów.
III Część końcowa
Dyskusja.
Analiza mapy fizycznej świata w atlasach przyrodniczych oraz na mapie ściennej.
» Gdzie na Ziemi występują rejony wzmożonej aktywności sejsmicznej?
» Gdzie zlokalizowane są liczne wulkany?
» Co to jest „pierścień ognia”?
Bibliografia
» R.Łęcki, Materiały metodyczne na warsztaty dla nauczycieli, Warszawa 2001
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WULKANY

Legenda

Polecenie
– Na mapie świata zaznacz czerwoną kredką rejon o wzmożonej aktywności sejsmicznej nazywany „pierścieniem ognia”.
– Narysuj w legendzie mapy znak topograficzny symbolizujący wulkan. Używając tego znaku, zaznacz na mapie, gdzie występują wulkany.

PIERŚCIEŃ OGNIA

SCENARIUSZ 8 - KARTA PRACY 1

SCENARIUSZ 8 - KARTA PRACY 2

POWSTAWANIE GÓR
Polecenie
Podpisz i zamaluj żółtym kolorem pasma górskie powstałe w wyniku ruchu płyt tektonicznych: Andy, Kordyliery, Himalaje..
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Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 9
Temat: Rzeźba Polski.
Cele ogólne
» zapoznanie z ukształtowaniem powierzchni Polski;
» uświadomienie zróżnicowania krajobrazowego kraju.
Cele operacyjne
uczeń:
» rozpoznaje na mapie hipsometrycznej: niziny, wyżyny, góry,
» wylicza pasy krajobrazowe Polski,
» wymienia cechy charakterystyczne poszczególnych pasm krajobrazowych,
» odczytuje informacje z mapy,
» wykonuje model wg instrukcji,
» planuje pracę i organizuje swój warsztat pracy,
» współpracuje w grupie rówieśniczej.
Metody pracy
» pogadanka,
» dyskusja,
» praktycznego działania,
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» tekst przewodni Pożegnanie z rodzinnymi stronami lub nagranie na płycie DVD,
» karty pracy: Pasowy układ krajobrazów Polski,
» mapa hipsometryczna Polski,
» atlasy przyrodnicze,
» materiały niezbędne do wykonania modelu: podkładka, masa solna, farby.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Przypomnienie pojęcia mapy hipsometrycznej oraz znaczenia barw na mapie.
2. Analiza skali barw mapy hipsometrycznej.
3. Dyskusja.
»
»
»
»
»

Jakie barwy przeważają na mapie hipsometrycznej Polski?
Czy można powiedzieć, że Polska to kraj nizinny?
W jakiej części kraju położone są wyżyny?
W jakiej części Polski położone są góry, w tym góry wysokie?
Jak nazywa się pas leżący między wyżynami a górami?

II Część właściwa
1. Omówienie pasowego układu krajobrazów Polski.
Uczniowie analizują mapę Polski w atlasie. Wybrany przez nauczyciela uczeń odczytuje z mapy nazwę krajobrazu, następnie wskazuje ten krajobraz na mapie ściennej, zapisuje jego nazwę na tablicy.
Na tablicy powstaje zapis:
Uczniowie uzupełniają kartę pracy Pasowy układ krajobrazów Polski.

PAS POBRZEŻY
PAS NIZIN

PAS POJEZIERZY
PAS NIZIN ŚRODKOWOPOLSKICH

PAS WYŻYN

PAS KOTLIN

GÓRY ŚREDNIE
PAS GÓR
GÓRY WYSOKIE
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2. Wskazanie charakterystycznych cech krajobrazów.
Pogadanka.
Nauczyciel wspólnie z uczniami, bazując na ich doświadczeniach, np.wspomnieniach z wakacji, oraz analizując
mapę, ustala cechy charakterystyczne poszczególnych krajobrazów.
Uczniowie zapisują informacje w tabeli.
PASY KRAJOBRAZOWE

CHARAKTERYSTYKA

PAS NIZIN
PAS POBRZEŻY

Tworzą go niziny nadmorskie położone wzdłuż wybrzeża Bałtyku.
Przeważają lekko faliste równiny. Spotykane są jeziora przybrzeżne.

PAS POJEZIERZY

Położony jest na południe od pasa pobrzeży. Charakteryzuje się pagórkowatymi
terenami, bogactwem jezior, lasów sosnowych, łąk, bagien, torfowisk.

PAS NIZIN
ŚRODKOWOPOLSKICH

Tworzą go rozległe równiny lub tereny lekko pagórkowate.
Typowe są również szerokie doliny rzeczne, leniwie płynące duże rzeki.

PAS WYŻYN

To obszar położony powyżej 300 m n.p.m., o niewielkich wysokościach względnych.
Wyraźne są doliny rzeczne.
Różnorodne podłoże skalne daje bogactwo rzeźby terenu.

PAS KOTLIN

Tworzy charakterystyczne obniżenie terenu pomiędzy pasem wyżyn i położonych na
południu gór.

PAS GÓR

Położony jest na południowej granicy Polski. Charakterystyczne są duże wysokości
bezwzględne i względne. Rwące rzeki płyną w głębokich korytach.
W zależności od wieku gór i materiału skalnego poszczególne pasma górskie różnią się
wysokością i kształtem.

3. Wykonanie modelu rzeźby powierzchni Polski.
Na lekcji poprzedniej nauczyciel dokonał podziału klasy na grupy, w których uczniowie będą tworzyć model.
W obrębie grupy uczniowie podzielili się obowiązkami związanymi z przygotowaniem pracy, zgromadzeniem
niezbędnych materiałów oraz przyniesieniem ich na lekcję.
Materiały potrzebne do wykonania modelu:
» twarda, wodoodporna podkładka o wymiarach około 40cmx40cm (sklejka, pleksi itp.),
» masa solna (przepis poniżej),
» farby.
Uczniowie pracują w grupach wg poniższej instrukcji.
Instrukcja wykonania modelu:
» na podkładce narysuj zarys granic naszego kraju,
» wzorując się na hipsometrycznej mapie Polski, wylep z masy solnej ukształtowanie terenu, zwróć uwagę na pasowość
krajobrazów, wysokości bezwzględne i względne charakterystyczne dla poszczególnych pasów, charakter dolin rzecznych, szerokość rzek,
» używając skali barw z legendy mapy hipsometrycznej, pomaluj powierzchnię swojego modelu.
Zaznacz obecność głównych jezior i rzek.
4. Ocena pracy uczniów. Organizacja wystawki.
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III Część końcowa
1. Dyskusja.
» Jak można wyjaśnić stwierdzenie, że krajobrazy w Polsce mają pasowy układ?
Przepis wykonania masy solnej.
Składniki: mąka, sól, woda.
Wykonanie: ciasto należy zagnieść z takich samych objętości mąki i soli.
Do wykonania modelu powierzchni Polski należy użyć po 6 szklanek każdego z produktów.
Mąkę i sól wymieszać, dolewając ostrożnie małe ilości wody tak, aby uzyskać konsystencję ciasta na pierogi.
Jeśli masę przygotowujemy dzień wcześniej, należy ją przechować w woreczku foliowym w lodówce.
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PASOWY UKŁAD KRAJOBRAZÓW POLSKI
Polecenie
– Stwórz legendę mapy.
– Pokoloruj mapę zgodnie z legendą.
– Podpisz pasy krajobrazów.

PAS POBRZEŻY
PAS POJEZIERZY
PAS NIZIN ŚRODKOWOPOLSKICH
PAS WYŻYN
PAS KOTLIN
PAS GÓR
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PRAWDA CZY FAŁSZ
Polecenie
Przeczytaj uważnie stwierdzenia wpisane w rubryki tabeli. Oceń, czy są prawdziwe.
Jeśli się z nimi zgadzasz, wpisz w pustą rubrykę "tak". Jeżeli uważasz, że są nieprawdziwe, wpisz "nie".

Krajobrazy Polski mają układ pasowy.
W pasie pojezierzy występują duże różnice wysokości względnych.
Niziny na mapie hipsometrycznej zaznaczone są odcieniami koloru zielonego.
W pasie wyżyn rzeki płyną wolno w szerokich korytach.
Pas pobrzeża oddziela pojezierza od Nizin Środkowopolskich.
Polska jest krajem nizinnym.
Pasy krajobrazowe w Polsce biegną z północy na południe.
Kotliny charakteryzują się obfitością jezior.
Rwące rzeki żłobiące głębokie koryta są charakterystyczne dla nizin.
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Z REBUSEM W KRAJOBRAZIE
Polecenie
Rozwiąż poniższe rebusy.

Rozwiązanie………………………………………………………………….........................................................................

Rozwiązanie………………………………………………………………….........................................................................

Zaproponuj rebus, którego rozwiązaniem będzie wyraz POMORZE.
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SCENARIUSZ 10
Temat: Na ratunek Ziemi.
Cele ogólne
» uświadomienie zagrożenia środowiska naturalnego wynikającego z nieprzemyślanej działalności człowieka.
Cele operacyjne
uczeń:
» wyjaśnia wpływ negatywnych zachowań człowieka na stan środowiska,
» wskazuje degradację środowiska jako skutek działalności człowieka,
» proponuje działania naprawcze sprzyjające środowisku,
» doskonali umiejętność dyskusji,
» planuje doświadczenie, pokaz.
Metody pracy
» śniegowa kula,
» metaplan,
» dyskusja,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» karty pracy: Czy człowiek niszczy Ziemię?, Karta pacjenta,
» małe karteczki,
» wycięte z kolorowego papieru kontury owadów, kwiatów, kropli wody.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Śniegowa kula. Uczniowie rozważają problem:
Gdyby Ziemia mogła iść do lekarza, na co by się uskarżała?
Uczniowie 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.
Nauczyciel czuwa, aby na tablicy pojawiły się problemy dotyczące nie tylko zanieczyszczenia gleby, ale również
atmosfery i wody.
II Część właściwa
1. Praca w grupach metodą metaplanu. Nauczyciel dzieli klasę na 5-6 osobowe grupy. Uczniowie, dyskutując wewnątrz grup, wypełniają kartę pracy Czy człowiek niszczy Ziemię? Karta prezentuje graficzny zapis rozważań nad
omawianym problemem.
Uczniowie uzupełniają jedynie pola wewnątrz globusa, nie uzupełniają na razie wniosków.
Po uzupełnieniu kart przez poszczególne grupy liderzy odczytują notatki, a pozostali uczniowie mogą uzupełnić
zapis.
2. Na tablicy zostaje narysowany duży globus. Uczniowie, w oparciu o karty pracy, redagują wspólną notatkę i uzupełniają na rysunku poszczególne pola.
3. Klasa zostaje podzielona na trzy grupy.
» I grupa - atmosfera,
» II grupa – hydrosfera,
» III grupa – litosfera.
Uczniowie z poszczególnych grup muszą wybrać z notatki na tablicy te zapisy, które dotyczą bezpośrednio ich
sfery, przeanalizować je, a następnie sformułować wnioski.
Wnioski poszczególnych grup zostają po kolei odczytane. Uczniowie redagują wspólną notatkę, którą zapisują na
karcie pracy w podstawce globusa. Dotyczy ona degradacji całej biosfery.
Kolejnym zadaniem grup jest zaplanowanie pokazu, doświadczenia, obserwacji, inscenizacji itp. obrazujących
czynności prowadzące do degradacji środowiska - również w podziale na sfery, jw.
Planując, uczniowie sporządzają konspekt lub instrukcję.
4. Prezentacja pomysłów.
Liderzy grup przedstawiają pozostałej części klasy swoje projekty. Nauczyciel może je wykorzystać, prosząc, aby
uczniowie przygotowali się odpowiednio i przeprowadzili je na następnej lekcji.
Wspólnie tworzą bank pomysłów, w którym znajdą się wszystkie prezentowane podczas lekcji oraz te, które
uczniowie wymyślą na zadanie domowe.
5. Pracując nadal w tych samych grupach, uczniowie mają za zadanie zaplanować działania naprawcze dotyczące
poszczególnych części biosfery.
Swoje pomysły zapisują na wyciętych z kolorowego papieru sylwetkach owadów (grupa I), kwiatów (grupa III)
oraz kroplach wody (grupa II) . Każdy uczeń musi zapisać przynajmniej jeden pomysł.
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III Część końcowa
Podsumowanie.
Wybrani uczniowie rysują na tablicy łąkę.
Kolejno odczytują swoje pomysły, podchodzą do tablicy i mocują papierowe kontury. Powstaje pełna pięknych
kwiatów „łąka postanowień”, nad którą latają owady i pada czysty deszcz.
Wskazówka metodyczna.
Nauczyciel może sam zaplanować pokazy czy doświadczenia, modyfikując powyższy scenariusz. Poniżej propozycje
bardzo prostych do przeprowadzenia zadań.
Gleba
1. Szkodliwość dzikich wysypisk i ryzyko podciekania substancji toksycznych do gruntu.
Materiały: bibuła lub papierowy ręcznik, spryskiwacz z wodą, kolorowe pisaki.
Wykonanie:
Bibuła symbolizuje glebę, uczniowie rysują na niej pisakami kolorowe, duże kropki – „zalegające odpady”.
Następnie spryskują bibułę obficie wodą. Po chwili obserwują „rozmywanie się” kropek w plamy. Z odpadów wypłukiwane są różne substancje do gleby.
2. Wpływ posypywania ulic i chodników solą w okresie zimowym na rozwój roślin.
Materiały: ok. 500 nasion rzeżuchy, roztwory soli kuchennej o stężeniach 10%, 2%, 1% i 0,1%., 5 doniczek wypełnionych ziemią ogrodową.
Wykonanie:
Uczniowie przygotowują roztwory soli kuchennej o stężeniach 10%, 2%, 1% i 0,1%. Wypełniają 5 jednakowych doniczek ziemią ogrodową i w każdej umieszczają taką samą liczbę nasion rzeżuchy, np. 100. Każdą z doniczek oznaczają, podpisując kolejne stężenia soli, ostatnią pozostawiają jako próbę kontrolną. Doniczki stawiają na parapecie
okiennym i obserwują przez następne dni kiełkowanie i rozwój rzeżuchy.
Oczekiwany wynik doświadczenia – rozwój i przeciętny wzrost roślin jest tym mniejszy im większe jest stężenie soli
w podłożu. W doniczkach ze stężeniem 10% nie powinna się rozwinąć żadna roślina. Największy rozwój obserwowany jest w próbie kontrolnej.
3. Skutki intensywnej eksploatacji złóż.
Materiały: ciasteczka Delicje, wykałaczki.
Wykonanie:
Ciasteczko składa się z trzech warstw:
» czekolada – symbolizuje glebę,
» galaretka – złoże minerałów, które chcemy wydobyć,
» biszkopt – głębsze warstwy skorupy ziemskiej.
Zadaniem uczniów jest dotarcie do cennego złoża i wydobycie jak największej ilości minerału. Posługując się wykałaczkami, mimo starań zniszczona zostaje gleba, ale i uszkodzeniu mogą ulec warstwy skorupy ziemskiej.
Woda
1. Zanieczyszczenie wody w gospodarstwie domowym.
Materiały: akwarium, woda, resztki pokarmów, napojów, detergentów i kosmetyków używanych w domu.
Wykonanie:
Na środku klasy umieszczone zostaje akwarium, do którego każdy uczeń ma swobodny dostęp. Napełnione czystą
wodą symbolizuje jeszcze czystą rzekę. Uczniowie przypominają sobie czynności wykonywane od samego poranka,
powtarzają je, używając akwarium jako np. umywalki, zlewozmywaka, pralki.
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Tak więc np. symulują mycie zębów, dodając do wody pastę; myją ręce wodą z mydłem; dolewają resztki mleka, herbaty czy kawy; udając mycie naczyń, wlewają do akwarium płyn do mycia naczyń. Mogą, symulując pranie, dosypać
proszek; myjąc głowę, dolać szampon. Do symbolicznej rzeki dostają się resztki pokarmów, tłuszcz, drobiny papieru
higienicznego. Uczniowie mają prawo używać wszystkich detergentów wykorzystywanych w domu. Stopniowo woda
w akwarium zaczyna przypominać ściek.
Powietrze
1. Zanieczyszczenie powietrza zbierane przez wodę opadową.
Materiały: akwarium, woda opadowa lub śnieg.
Wykonanie:
W dostępnym dla wszystkich uczniów miejscu umieszczone zostają dwa przezroczyste pojemniki (np. słoiki lub nieduże akwaria). Jeden z pojemników należy wypełnić czystą wodą z kranu (próba kontrolna), drugi śniegiem lub zebraną
wcześniej deszczówką. Uczniowie obserwują topnienie śniegu i oddzielanie się zanieczyszczeń (w celu przyspieszenia
procesu pojemnik można dodatkowo ogrzewać). Otrzymaną zawiesinę można przepuścić przez filtr z bibuły w celu
dokładniejszego zaprezentowania wytrąconego osadu.
2. Zanieczyszczenie powietrza – pył i kurz.
Materiały: przezroczysta taśma klejąca.
Wykonanie:
Doświadczenie należy wykonywać przez 5 kolejnych dni.
W pierwszym dniu na dokładnie starty z kurzu parapet okienny należy nakleić taśmę samoprzylepną (około 10 cm),
a następnie oderwać ją i nalepić na biały papier zaznaczając jako 1. Należy powtarzać tę czynność codziennie, nie ścierając parapetu, przyklejając taśmę każdego dnia w innym miejscu. Fragmenty taśmy z kolejnych dni odpowiednio numerować. W ostatnim dniu oprócz taśmy oderwanej z parapetu należy na papier nakleić czystą jako próbę kontrolną.
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SCENARIUSZ 10 - KARTA PRACY 1

CZY CZOWIEK NISZCZY ZIEMIĘ?
Polecenie
Przedyskutuj problem z kolegami, a następnie uzupełnij wszystkie pola.

Jak jest?

Dlaczego nie jest tak
jak być powinno?

Jak powinno być?

Wnioski
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SCENARIUSZ 10 - KARTA PRACY 2

KARTA PACJENTA
Polecenie
Ziemia zgłosiła się do lekarza. Pomóż lekarzowi wypełnić kartę pacjenta.

Karta choroby
Imię i nazwisko: Planeta Ziemia
Wiek: 4,6 mld lat
Adres: Galaktyka Mleczna Droga, Układ Słoneczny
Rozpoznanie choroby:

Zalecane leczenie:
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SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA ZIEMI
Polecenie
Rozwiąż rebusy. Sprawdź w internecie, co oznaczają odgadnięte przez Ciebie hasła. Zredaguj krótkie notatki i zapisz
je w wyznaczonych miejscach.

pa
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a=on

pla=ra
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drat=śny

ska

otka
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SCENARIUSZ 11
Temat: Gleba też jest środowiskiem życia.
Cele ogólne
» uświadomienie roli organizmów glebowych dla żyzności gleby i jakości plonów.
Cele operacyjne
uczeń:
» wylicza etapy powstawania gleby,
» opisuje glebę jako zbiór składników nieożywionych i ożywionych,
» wymienia organizmy żyjące w glebie,
» uzasadnia ich budowę przystosowaniem do warunków środowiska,
» prowadzi obserwacje,
» formułuje wnioski.
Metody pracy
» pogadanka,
» dyskusja,
» obserwacja,
» śniegowa kula,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» indywidualna,
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» kolorowe plansze: Jak powstaje gleba?, Profile glebowe, Mieszkańcy gleby, Kret,
» karty pracy: Krzyżówka z tematem, Przystosowania do życia w glebie, Wywiad z kretem Kajtkiem,
» zestawy słoików z glebą,
» lupy,
» kartki papieru A4,
» małe karteczki (tyle sztuk, ilu uczniów).
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Rozwiązanie krzyżówki z karty pracy, której hasłem będzie temat lekcji.
2. Zdefiniowanie pojęcia gleba (zewnętrzna warstwa skorupy ziemi).
3. Przypomnienie wiadomości na temat elementów przyrody.
Uczniowie podają przykłady elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.
II Część właściwa
1. Obserwacja próbek gleby pobranych z różnych środowisk (las, park, pole uprawne, trawnik itd.).
Praca w grupach.
Każda grupa otrzymuje zestaw słoików z próbkami gleby (na poprzedniej lekcji można zlecić uczniom przyniesienie takich próbek).
Uczniowie wysypują glebę na kartki papieru i przy użyciu lupy obserwują jej elementy. Wszystkie rozpoznane
elementy zapisują.
Wspólnie z nauczycielem ustalają, z czego składa się gleba (okruchy skał, obumarłe szczątki organizmów, woda,
powietrze).
2. Metoda śniegowej kuli.
Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie są podstawowe funkcje gleby?
Uczniowie 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.
Ze wszystkich zapisanych propozycji nauczyciel wybiera dwie najważniejsze funkcje gleby:
» dostarczanie roślinom wody i substancji odżywczych,
» tworzenie środowiska życia dla różnych organizmów.
3. Praca w grupach.
Klasa zostaje podzielona w dowolny sposób na dwie równo liczne grupy. Każda z grup analizuje jedną z powyższych funkcji gleby. Uczniowie mają zastanowić się, na czym polega wypełnianie danej roli. Tworzą krótki, roboczy konspekt. Pracę grup nadzoruje nauczyciel, kontroluje trafność rozwiązania problemu.
Po zakończeniu pracy lider jednej z grup przeprowadza pogadankę dla uczniów drugiej grupy. Może korzystać
z konspektu, z pomocy swoich kolegów i nauczyciela.
Odpowiada na ewentualne pytania. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości następuje zmiana ról. Lider drugiej
grupy przeprowadza pogadankę dla uczniów wchodzących w skład grupy pierwszej.
4. Proces powstawania gleby.
Nauczyciel korzysta z kolorowej planszy Jak powstaje gleba? Wyjaśnia kolejne etapy procesu.
Następnie uczniowie odpowiadają na pytania:
» Jaką rolę w powstawaniu gleby odgrywają czynniki pogodowe, tj. wiatr, temperatura, woda?
» Jaką rolę odgrywają organizmy, w tym pionierskie?
» Od czego zależy rodzaj powstałej gleby?
» Co nazywamy żyznością gleby?
» Czym jest próchnica?
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5. Typy gleb.
Uczniowie wiedzą, od czego zależy rodzaj powstałej gleby oraz czym jest próchnica. Wiedzą również, od czego zależy żyzność gleby. Analizują w atlasie przyrodniczym mapę Gleby oraz kolorową planszę Profile glebowe.
Na tej podstawie odpowiadają na zadawane pytania.
» Które gleby przeważają w naszym kraju?
» Czy są to gleby żyzne?
» W jakich glebach warstwa próchnicy jest najgrubsza?
» Czym się charakteryzują gleby występujące w górach, jak się nazywają?
» Jak się nazywają i gdzie występują najbardziej żyzne gleby?
6. Mieszkańcy gleby.
Nauczyciel omawia kolorową planszę Mieszkańcy gleby. Zwraca uwagę uczniów na fakt, że gleba jest środowiskiem bardzo bogatym w pokarm. Żyje w niej mnóstwo organizmów, nie tylko zwierzęta, ale również bakterie,
grzyby, rośliny.
Uczniowie podają nazwy organizmów żyjących w glebie. Można podzielić je na te, które raczej nie opuszczają
gleby, spędzają w niej znaczną część życia (dżdżownica, kret, turkuć podjadek, stonoga, krocionóg, wije, skoczogonki, nicienie bakterie, grzyby) oraz takie, które szukają w niej kryjówki (niektóre mrówki, pszczoły, osy –
zakładają w glebie gniazda, sieweczki, czajki składają jaja bezpośrednio do dołków, grzebiuszki, jaszczurki, węże
– znajdują w niej schronienie, królik, chomik, świstak, lis – kopią nory), jeszcze inne spędzają tu tylko część życia
(np. chrabąszcze – jako pędraki).
7. Budowa organizmów glebowych.
Analiza budowy kreta w kontekście jego przystosowania do warunków środowiska i trybu życia.
Uczniowie otrzymują kolorową planszę Kret i analizują rysunek. Następnie wymieniają cechy budowy zewnętrznej umożliwiające:
» poruszanie się w glebie (kształt ciała, rozmiary, sposób wyrastania sierści),
» drążenie korytarzy (budowa kończyn),
» orientację, znajdowanie pożywienia (węch, słuch, wzrok).
Wiadomości, których nie odczytają z rysunku, uzupełni nauczyciel.
Następnie wypełniają kartę pracy Przystosowania do życia w glebie.
8. Znaczenie organizmów glebowych.
Nauczyciel podczas rozmowy z uczniami podaje informacje na temat znaczenia organizmów żyjących w glebie –
ich wpływu na jej żyzność, napowietrzenie i penetrację wody.
Uczniowie rozważają zagadnienie, biorąc pod uwagę bakterie i grzyby, dżdżownicę oraz kreta. Przy omawianiu
znaczenia dżdżownicy watro zwrócić uwagę na jej przystosowania do środowiska życia. Po sformułowaniu wniosków notatkę zapisują w tabeli.
ZNACZENIE ORGANIZMÓW GLEBOWYCH
BAKTERIE I GRZYBY

DŻDŻOWNICA
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III Część końcowa
1. Dyskusja.
– Dlaczego rolnik, uprawiając pole, musi nawozić glebę?
– Jakie jeszcze zabiegi musi stosować, aby polepszyć żyzność gleby?
– Co oznacza stwierdzenie: gleba to przykład powiązań między przyrodą ożywioną a nieożywioną?
2. Zadanie domowe.
Napisz scenariusz przedstawienia, w którym właściciel pięknej rezydencji oskarża kreta Kajtka o zniszczenie wypielęgnowanego trawnika. Akcja przedstawienia ma toczyć się na sali rozpraw. Świadkami zeznającymi podczas
procesu będą dżdżownica Mika i turkuć Podjadek. Zastanów się, jakie stanowisko zaprezentują te zwierzęta,
a jakie argumenty przedstawią sędziemu obrońca i oskarżyciel.
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KRZYŻÓWKA Z TEMATEM

Z „koleżanką” bakterią rozkłada szczątki organizmów.
Człowiek uprawiający rolę.
O jego obecności świadczy kopiec.
Cukrowy lub ćwikłowy.
Spulchnia glebę, pojawia się po deszczu.

Polecenie
Jeśli prawidłowo rozwiążesz krzyżówkę, dowiesz się, jaki będzie temat lekcji.
1.
2.
3.
4.
5.

5

2
3

1

4
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Świetny węch ułatwia odnalezienie pokarmu.

Polecenie
Opisz rysunek wg wzoru.

PRZYSTOSOWANIA DO ŻYCIA W GLEBIE

SCENARIUSZ 11 - KARTA PRACY 2

SCENARIUSZ 11 - KARTA PRACY 3

WYWIAD Z KRETEM KAJTKIEM
Polecenie
Zabaw się w reportera i przeprowadź wywiad z kretem. Zapytaj go o warunki życia w glebie.
Dowiedz się, jak sobie radzi z poruszaniem się, drążeniem korytarzy, zdobywaniem pożywienia.
Spytaj również, czy obawia się spotkania z człowiekiem.

Reporter ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kajtek ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Reporter ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kajtek ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Reporter ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kajtek ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Reporter ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kajtek ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Reporter ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kajtek ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Elżbieta Gierek

SCENARIUSZ 12
Temat: Jakie rośliny uprawia się w Polsce?
Cele ogólne
» uświadomienie znaczenia uprawy ziemi dla człowieka;
» zapoznanie z typowymi uprawami w naszym kraju.
Cele operacyjne
uczeń:
» charakteryzuje krajobraz rolniczy,
» podaje przykłady roślin hodowanych przez człowieka,
» podaje przykłady wykorzystywania roślin uprawnych,
» wskazuje warzywa i owoce jako źródło witamin i soli mineralnych,
» wymienia zasady prawidłowego odżywiania się.
Metody pracy
» burza mózgów,
» dyskusja,
» doświadczenie,
» praktycznego działania.
Formy pracy
» grupowa,
» zbiorowa.
Środki dydaktyczne
» karty pracy: Czy to prawda? Polny łańcuch pokarmowy,
» kolorowe plansze: Maszyny rolnicze, Rośliny uprawne,
» atlasy przyrodnicze,
» kartki z poleceniami dla grup,
» gablota z okazami zbóż lub przyniesione okazy suchych kłosów,
» ziarna: zbóż, słonecznika, siemienia lnianego,
» płatki: owsiane, jęczmienne,
» kasze: jęczmienna, manna, jaglana, pęczak, itp,
» mąka: krupczatka, tortowa, kukurydziana,
» okazy roślin okopowych i oleistych: ziemniak, burak ćwikłowy, burak cukrowy, rzepak, słonecznik, len,
» inne warzywa i owoce (np. marchew, pietruszka, kalafior, seler, kapusta, śliwa, jabłoń, cebula, kalarepa, pomidor, grusza,
ogórek, rzodkiewka, dynia, agrest, porzeczka, czereśnia, malina),
» cukier (kostki, sypki, puder),
» olej: słonecznikowy, rzepakowy,
» kartka białego papieru lub bibuła.
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Tok lekcji:
I Część wstępna
1. Powtórzenie wiadomości na temat krajobrazów.
2. Zdefiniowanie, czym jest krajobraz rolniczy i jakie są jego cechy.
3. Przypomnienie informacji, od czego zależy żyzność gleby oraz które gleby są najżyźniejsze.
4. Ustalenie, jaki wpływ na rozwój roślin ma żyzność gleby.
II Część właściwa
1. Burza mózgów.
» Jakie czynności wykonują na polach rolnicy?
Uczniowie zgłaszają swoje pomysły i zapisują je na tablicy (np. wysiewanie, zbieranie, nawożenie, nawadnianie,
okopywanie, pielenie, walka ze szkodnikami, oranie, spulchnianie).
2. Dyskusja.
» W jakim celu te czynności są wykonywane?
» Czy mają one wpływ na jakość i ilość uzyskiwanych plonów?
» W jaki sposób ludzie usprawniają swoją pracę w rolnictwie?
» W jaki sposób praca rolnika zależna jest od pór roku?
Uczniowie analizują kolorową planszę Maszyny rolnicze.
3. Praca w grupach.
Klasa zostaje podzielona na 4 grupy.
Grupa I – zboża,
Grupa II – rośliny okopowe,
Grupa III – rośliny oleiste,
Grupa IV – rośliny uprawiane w sadach i ogrodach.
Każda z grup otrzymuje kartkę z pytaniami, na które musi udzielić odpowiedzi, oraz wzór tabeli do wypełnienia.
Grupa I – zboża.
Materiały, z których korzystają uczniowie podczas pracy:
» atlas przyrodniczy (mapa Uprawy, fotografie zbóż),
» gablota z okazami zbóż lub przyniesione okazy suchych kłosów,
» ziarna zbóż, płatki owsiane, jęczmienne, różne rodzaje kasz (jęczmienna, manna, jaglana, pęczak itp.),
» mąka krupczatka, tortowa, kukurydziana,
» kolorowa plansza Rośliny uprawne.
Uczniowie odpowiadają na następujące pytania:
» Jakie zboża uprawiane są w Polsce?
» Na jakich glebach uprawia się pszenicę?
» Do jakiej grupy roślin zalicza się zboża?
» W jakim celu uprawia się zboża?
» Jaka część zbóż wykorzystywana jest do produkcji żywności?
» Jakie składniki odżywcze zawierają ziarna zbóż?
» W jaki sposób uzyskuje się mąkę, kaszę?
» Jakie rodzaje kwiatostanów występują u zbóż?
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Następnie uczniowie uzupełniają poniższą tabelę.
Nauczyciel czuwa, aby uwzględnili wykorzystanie ziarna zarówno w całości, w postaci płatków, jak i mąki.
ZBOŻE

SPOSÓB WYKORZYSTANIA

Pszenica
Żyto
Jęczmień
Owies
Kukurydza
Proso

Grupa II – rośliny okopowe.
Materiały, z których korzystają uczniowie podczas pracy:
» atlas przyrodniczy (mapa Uprawy),
» przyniesione okazy roślin (ziemniak, burak ćwikłowy, burak cukrowy),
» cukier (kostki, sypki, puder),
» kolorowa plansza Rośliny uprawne.
Uczniowie odpowiadają na następujące pytania:
» Którą część rośliny okopowej człowiek wykorzystuje (podziemną czy nadziemną)?
» Jak nazywa się jadalna część ziemniaka?
» Skąd pochodzi nazwa tej grupy roślin?
Uczniowie uzupełniają brakujące zapisy w poniższej tabeli.
ROŚLINA
ziemniak

Sposób wykorzystania
CZĘŚĆ PODZIEMNA
CZĘŚĆ NADZIEMNA
Bulwa:
– jako składnik potraw, dodatek w postaci
gotowanej, pieczonej, smażonej,
– do produkcji mąki ziemniaczanej,
– do produkcji spirytusu,

burak ćwikłowy

burak cukrowy

– wykorzystywana jako pasza dla bydła,
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Grupa III – rośliny oleiste.
Materiały, z których korzystają uczniowie podczas pracy:
» atlas przyrodniczy (mapa Uprawy),
» przyniesione okazy roślin (rzepak, słonecznik, len),
» ziarna słonecznika, siemię lniane, olej słonecznikowy, rzepakowy,
» kolorowa plansza Rośliny uprawne.
Uczniowie odpowiadają na pytania i wykonują poniższe polecenia.
» Skąd pochodzi nazwa tej grupy roślin?
» Którą część rośliny człowiek wykorzystuje?
» Podaj przykład kilku potraw, do przygotowania których niezbędny jest olej.
» Przeprowadź doświadczenie wg instrukcji.
Doświadczenie.
Materiały: kartka białego papieru lub bibuła, pozbawione łupiny nasiona słonecznika i siemię lniane.
Wykonanie:
» Na czystej kartce papieru mocno rozgnieć kilka nasion słonecznika i lnu.
» Zaobserwuj wygląd papieru wokół rozgniecionych nasion.
» Sformułuj wniosek dotyczący zawartości nasion.
Uczniowie uzupełniają poniższą tabelę.
ROŚLINA

SPOSÓB WYKORZYSTANIA

rzepak
słonecznik
len
Grupa IV – rośliny uprawiane w sadach i ogrodach.
Materiały, z których korzystają uczniowie podczas pracy:
» atlas przyrodniczy (mapa Uprawy),
» przyniesione okazy warzyw i owoców,
» kolorowa plansza Rośliny uprawne.
Uczniowie odpowiadają na następujące pytania:
» Jakie warzywa uprawiane są w ogrodach?
» Jakie drzewa owocowe uprawia się w sadach?
» Które owoce zbierane są z krzewów?
» Dlaczego warzywa i owoce powinny być podstawowym składnikiem naszej diety?
Następnie uczniowie uzupełniają poniższą tabelę. W tabeli mogą się znaleźć np.: marchew, pietruszka, kalafior, seler,
kapusta, śliwa, jabłoń, cebula, kalarepa, pomidor, grusza, ogórek, rzodkiewka, dynia, agrest, porzeczka, czereśnia,
malina.
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ROŚLINA

CZĘŚĆ JADALNA

PRZYKŁAD POTRAWY

4. Podsumowanie.
Liderzy przedstawiają pozostałej części klasy wyniki pracy grupy.
Odczytują pytania zapisane na kartkach i udzielone na nie odpowiedzi oraz zapisy z tabel. Prezentują przykłady
roślin.
Uczeń reprezentujący grupę zajmującą się roślinami oleistymi relacjonuje przebieg doświadczenia.
Odczytuje wniosek.
Uczniowie uzupełniają w zeszytach zapisy (tabele) dotyczące wszystkich omawianych grup roślin.
III Część końcowa
1. Dyskusja.
» W jakim celu ludzie uprawiają ziemię?
» Dlaczego rośliny są ważnym składnikiem pokarmowym w diecie człowieka?
2. Zadanie domowe.
Zaplanuj jednodniowy jadłospis dla swojego rówieśnika. Pamiętaj, że osoba w Twoim wieku powinna jeść produkty zawierające wiele witamin i soli mineralnych.
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CZY TO PRAWDA?
Polecenie
Przeczytaj uważnie stwierdzenia wpisane w rubryki tabeli. Oceń, czy są prawdziwe.
Jeśli się z nimi zgadzasz wpisz w pustą rubrykę P. Jeżeli uważasz, że są nieprawdziwe, wpisz F.

Pszenica nie wymaga żyznej ziemi. Może rosnąć na glebach jałowych.
Chwasty to rośliny konkurujące o wodę, światło i miejsce z roślinami uprawnymi.
Kwiatostanem jęczmienia jest wiecha.
Liście buraka ćwikłowego są jadalne.
Na polu uprawnym rosną rośliny jednego gatunku.
Warto schrupać korzeń kalarepy, ponieważ jest bogaty w cukry i sole mineralne.
Do typowych roślin oleistych zaliczamy ziemniaki i buraki.
Kwiat kalafiora jest koloru białego.
Rośliny jare to takie, które wysiewane są wiosną a zbierane jesienią.
Korzenie ziemniaka są jadalne.
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POLNE ŁAŃCUCHY POKARMOWE
Polecenie
Narysuj sylwetki organizmów żyjących na polu uprawnym. Połącz niektóre z nich linią tworząc łańcuch pokarmowy.
Podpisz poszczególne ogniwa.
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PORY ROKU
Polecenie
Przyglądnij się rysunkowi i zastanów się, który element nie pasuje do całości? Zaznacz go kolorowym kółkiem.
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SAŁATKOWA KRZYŻÓWKA
Polecenie
Rozwiąż krzyżówkę.

6.

4.

1.

2.

5.
7.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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RÓŻNICE
Polecenie
Przyglądnij się rysunkowi. Odszukaj 10 szczegółów, którymi się różnią.
Zaznacz je kółkiem. Odpowiedz na poniższe pytanie.
Jakie mogą być skutki wyrzucania odpadów na łąki i tworzenia dzikich wysypisk?
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Polecenie
Podpisz przedstawione na rysunkach krajobrazy. Następnie pokoloruj rysunki.

KRAJOBRAZY

DODATKOWE KARTY PRACY

DODATKOWE KARTY PRACY

ZIEMIA U LEKARZA
Polecenie
Wpisz w zaznaczonym miejscu, jakie dolegliwości wynikające z działalności człowieka, mogłaby zgłosić lekarzowi
Ziemia.
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JAK POWSTAJE GLEBA?
Polecenie
W kolejnych ramkach narysuj etapy powstawania gleby. Nie zapomnij o roli czynników klimatycznych i organizmach
przyczyniających się do jej powstawania. Opisz kolejne etapy.
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ZBOŻA
Polecenie
Podpisz przedstawione na rysunku zboża. W miejscu kropek wpisz, jakie produkty można z nich otrzymać.
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MAŁY KOSMONAUTA
Polecenie
Wykonaj małego kosmonautę z materiałów plastycznych - folii aluminiowej, bibuły, papieru kolorowego.
Wytnij postać, a następnie naklej na kartkę z bloku rysunkowego i domaluj farbami odpowiednie tło.
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ROBIMY SOKI
Polecenie
Zrób sok owocowo warzywny. Dobieraj owoce i warzywa tak, aby ich suma wynosiła 10, 20, 30 lub 40.
Połącz owoce i warzywa z odpowiednimi kubeczkami.

10

20

40

30
- 109 -

DODATKOWE KARTY PRACY

BUDOWA DRZEWA
Polecenie
Podpisz części drzewa. Pokoloruj rysunek.
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DODATKOWE KARTY PRACY

KRET
Polecenie
Którym kretowiskiem wyjdzie kret?
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DODATKOWE KARTY PRACY

WARZYWA
Polecenie
Wykonaj działania. Odpowiednią liczbę wpisz do tabeli i odczytaj hasło.

23 + 15
45 + 55

30 + 57

63 - 32
44 + 3

7

18 + 27

100 - 35
30 + 35

38

65

45

31

81
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65

87

100

Polecenie
Pololoruj obrazek

DODATKOWE KARTY PRACY

KOMBAJN PRZY PRACY
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Polecenie
Wytnij starannie wszystkie puzzle. Ułóż z nich jesienny obrazek. Przyklej na kartkę z bloku i starannie pokoloruj.

JESIEŃ

DODATKOWE KARTY PRACY

DODATKOWE KARTY PRACY

POLSKI KOSMONAUTA
Polecenie
Rozwiąż krzyżówkę.
Otrzymane hasło wpisz w miejsce kropek, a dowiesz się jak nazywał się pierwszy Polak, który poleciał w kosmos.
1. Rodzaj załogowego statku kosmicznego.
2. Leci się nią na Księżyc.
3. W filmach science – fiction zamieszkują Marsa.
4. Ziemię zamieszkują …....... .
5. Planeta z pierścieniem.
6. Świeci w dzień na niebie.
7. Najjaśniejsza Małej Niedźwiedzicy( Małego Wozu)….…………… Polarna.
8. Jest ich 8 wokół Słońca.
9. Planeta o imieniu bogini piękności.
10.Świeci nocą na niebie.
11. Ciało niebieskie z warkoczem.
12. Ubiera go kosmonauta, gdy leci w kosmos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pierwszym Polakiem w kosmosie był Mirosław ............................………………………… .
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Merkury
Wenus

KOLOROWE PLANSZE

UKŁAD SŁONECZNY

Ziemia
Mars

Jowisz

Saturn

Uran

Neptun
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KOLOROWE PLANSZE

KOSMOS
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KOLOROWE PLANSZE

DZIEŃ I NOC
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NOCNE NIEBO

KOLOROWE PLANSZE

KOLOROWE PLANSZE

PORY ROKU
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KOLOROWE PLANSZE

MIKOŁAJ KOPERNIK
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KOLOROWE PLANSZE

WULKAN

krater

stożek
wulkaniczny
kominy
boczne

komin

komora
magmowa

magma
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PŁYTY TEKTONICZNE

KOLOROWE PLANSZE

KOLOROWE PLANSZE

MINERAŁY

Piryt

Kalcyt

Malachit

Kwarc

Agat

Hematyt
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KOLOROWE PLANSZE

PROFILE GLEBOWE
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turkuć podjadek

grzebiuszka ziemna

KOLOROWE PLANSZE

MIESZKAŃCY GLEBY

pędrak

dżdżownica

kret

mysz polna
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KRET

KOLOROWE PLANSZE

KOLOROWE PLANSZE

DŻDŻOWNICA
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KOLOROWE PLANSZE

ROŚLINY UPRAWNE

burak cukrowy

burak ćwikłowy

ziemniak

chmiel

burak pastewny

zboża (pszenica)

- 130 -

KOLOROWE PLANSZE

KWITNĄCE POLE RZEPAKU
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KOLOROWE PLANSZE

KWITNĄCY SAD
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KOLOROWE PLANSZE

OWOCE Z SADU

- 133 -

KOLOROWE PLANSZE

MASZYNY ROLNICZE

pług

glebogryzarka

kosiarka

brony

urządzenie samozbierające do siana

przewracarka do siana
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KOLOROWE PLANSZE

KRAJOBRAZY POLSKI
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KOLOROWE PLANSZE

ŚRODKI TRANSPORTU LĄDOWEGO

samochody

autobusy

metro
tramwaj
pociąg
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