
PORUSZENI  
DLA ZIELENI 

CZAS TRWANIA 75 MINUT 

Scenariusz dla klasy 1-3 

Będziecie 
potrzebować: 

- wydruk załącznika nr 1 
 
  - wydruk jednego 
z Rośliniaków dla 
każdego ucznia 
 
- suszone rośliny (można 
je zastąpić wycinkami 
z gazet) 
 
- kleje 
 
- sprzęt do projekcji filmu 
 
- duży arkusz papieru lub 
niepotrzebnego kartonu 
 
- mazaki 
 
- kamień mieszczący się 
w dłoni 

Historia Rośliniaków 
opracowa ła Joanna Ul jasz 

Dzieci mają naturalną ciekawość przyrody i zjawisk z nią
związanych.  Dorośli mogą pomóc im zrozumieć konieczność
opiekowania się środowiskiem naturalnym. Pragniemy
uwrażliwić uczniów na piękno przyrody, aktywizować ich do
działań w jej obronie, tak aby świadomie korzystali z jej
zasobów, przyjmowali proekologiczne postawy aby mogli żyć
w dobrym, bezpiecznym, czystym świecie. 
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Przebieg zajęć: 

Aby poznać temat lekcji uczniowie odnajdują ukryte 
w sali sylaby, oraz wspólnie układają z nich zdania. 
(Proponuję przykleić jedną każdemu uczniowi pod 
ławkę lub krzesełko) Ważne aby załącznik 
wydrukowany był w kolorze, szczególnie w 
przypadku klasy 1. Proszę pozwolić dzieciom 
samodzielnie odkryć zasadę łączenia sylab w wyrazy, 
jeśli będą się zniechęcać można podpowiedzieć żeby 
zwróciły uwagę na kolory. 
 
Szanujemy wszystko stworzone przez naturę. 
Kochamy rośliny i zwierzęta. 
 
 
 
 
 
Prowadzący podsumowuje wypowiedzi, podkreślając 
znaczenie przyrody w życiu człowieka oraz jego 
wpływu na nią. Może wymienić elementy natury woda, 
powietrze, zjawiska atmosferyczne, skały, zwierzęta, 
rośliny. 
 
 
 
 
 
Uzupełnijcie szablony Rośliniaków wykorzystując 
zgromadzone liście i kwiaty. Należy zwrócić uwagę 
młodszym dzieciom aby nie smarowały klejem 
suszonych kwiatów, które są cienkie i delikatne, ale 
miejsce na kartce w którym chcą je przykleić. 
Można też rozdać kartki z już przyklejonymi roślinami 
i zaprosić do kreatywnego dorysowania reszty 

 Człowiek nauczył się 
wykorzystywać dary natury. 

 
Rozejrzyj się wokół. Szyby w 
oknach powstały z piasku, 
w sali są drewniane ławki, 
nawet szkolna kreda jest 
darem Ziemi. Dzięki niej 

jemy, oddychamy i żyjemy. 
Jest nam przyjemnie być 
blisko przyrody. Wszystko 
co mamy zawdzięczamy 
naturze dlatego chcemy 

o nią dbać! 

1. Tajne hasło - wprowadzenie do tematu zajęć 
(10 min) 

2. Za co kocham przyrodę - swobodne wypowiedzi uczniów 
(10 min) 

3. Rośliniaki - praca plastyczna 
(30 min) 



STRONA 03 

 
Przed następnym punktem zachęcam do projekcji filmu 
"Tajemnica Czterech Krain". Film dostępny na  stronie 
www.spolecznaczworka.pl (dodatkowe 20 min)

  
 
Ingerencja człowieka w naturę ją osłabiła ale my - dzieci możemy zmienić świat. 
Nauczyciel zapisuje wszystkie propozycje uczniów powstałe w burzy mózgów. Po 
wyczerpaniu pomysłów można naprowadzić na kolejne rozwiązania (np. używanie 
do rysunków drugiej strony nieudanych kserokopii, których jest wiele w szkole, 
zgniatanie butelek przed wyrzuceniem ich do pojemnika, zasadzenie roślin w 
szkolnym ogródku, szanowanie przyrody podczas wycieczek, dbanie o zwierzęta 
domowe i dzikie, korzystanie z wody, klasowych chusteczek czy ręczników 
papierowych w wyznaczonym celu, używanie bidonu zamiast kupowania 
codziennie napoju w butelce, dokładne zapisywanie zeszytów, stworzenie 
ekologicznych zabawek, zorganizowanie akcji promującej ekologię, sporządzenie 
plakatów na korytarze, zaprojektowanie odznaki przyjaciela przyrody do 
powielenia i przyznawania itp. 
 
Zaznaczenie tych które na stałe chcemy wprowadzić w życie klasy. Opcjonalnie 
pod pracą można zebrać podpisy lub odciski palców. 
 
 
 
 
Budowanie motywacji do wspólnego działania przez symboliczne przekazanie 
z rąk do rąk kamienia niosącego w sobie energię i siłę ziemi. 
 

4. Klasowe postanowienia w obronie natury - wspólna praca na dużym arkuszu 
(20 min) 

5. Domknięcie zajęć (5 min) 

Projekt finansowany przez organizator 
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Przykładowe Rośliniaki 


