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WARSZTATY
Z KLIMATEM

DZIEN I

WODA



Witajcie w pierwszym dniu naszej wspólnej przy-
gody. Dzisiaj zajmiemy się tematem wody. To je-
den z najcenniejszych naturalnych zasobów, który 
występuje w przyrodzie w bardzo małej ilości (je-
dynie 2,5 % wody nadaje się do picia), dlatego tak 
ważne jest jej oszczędne i mądre wykorzystywanie.

Na początku dowiecie się, jak wygląda cząsteczka 
wody i z jakich atomów się składa. W trakcie ko-
lejnej zabawy, poznacie jej różne stany skupienia 
oraz zachowanie wody w zależności od zmieniają-
cej się temperatury.

Przy okazji budowy EKO - filtra zobaczycie, że 
oczyszczanie wody to złożony proces wymagają-
cy wiedzy, czasu oraz pewnych nakładów pracy. 
Typowy proces oczyszczania ścieków składa się 
- na ogół - z czterech stopni. Pierwszy, to mecha-
niczne usunięcie większych części stałych. Kolej-
ne dwa stopnie są bardziej skomplikowane, to pro-
cesy biologicznego usuwania ze ścieków związków 
węgla organicznego, azotu i fosforu.  W tej fazie 
oczyszczania wody materia organiczna rozkłada-
na jest przez specjalne szczepy bakterii. Ostatnim 
stopniem jest wypuszczenie oczyszczonej wody 
np. do rzeki.

Zastanawialiście się, jak piją rośliny? Chociaż rośli-
ny na pierwszy rzut oka nie posiadają organów od-
powiedzialnych za „picie”, to jednak w toku ewolu-
cji wykształciły mechanizmy, które umożliwiły im 
sprawny transport wody w swoich organizmach. 
My powinniśmy jedynie zadbać o to, żeby nie zakłó-
cać tego procesu. Przy kolejnym zadaniu dowiecie 
się, że woda jest pobierana z gleby przez korzenie 
i transportowana w górę, cienkimi niczym włos na-
czyniami zwanymi kapilarami. 

Problem z niedoborem lub nadmiarem wody doty-
czy zarówno roślin, zwierząt jak i ludzi. Jeżeli jest jej 
za mało, rośliny usychają lub wydają mniejszy plon. 
W niektórych miejscach na Ziemi, w wyniku suszy 
zarówno ludzie jak i zwierzęta nie mają co jeść. Nad-
miar wody jest równie niebezpieczny, ponieważ po-
woduje powodzie i zatapianie pól uprawnych oraz 
miast. W zadaniu „Retencja – Gdzie się chowa woda 
opadowa?” sami zaobserwujecie, jakie nawierzchnie 
sprzyjają zatrzymywaniu wody w gruncie, przeciw-
działając skutkom suszy oraz powodziom.

Ostatnim zadaniem dla Was, będzie zbudowanie in-
strumentu muzycznego, którego historia sięga ple-
mion indiańskich z Ameryki Południowej. Pewna 
legenda mówi o szamanie, który szukał sposobu 
na ubłaganie Bogów, by Ci w końcu zesłali deszcz. 
Od wielu miesięcy bowiem, na ziemie jego plemie-
nia nie spadła nawet kropla życiodajnej wody. Gdy 
znane mu metody się nie sprawdziły, postanowił 
stworzyć instrument, który będzie wykorzystywał 
w czasie modłów o zmianę pogody. I tak wymyślił 
zaklinacz deszczu, którego dźwięk przypomina pa-
dający z nieba deszcz.

WARSZTATY
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PRZYGOTUJ:
kartki z oznaczeniem pierwiastków
tlenu O i wodoru H (po jednej na dziecko)
taśmę klejącą

WYKONANIE: 
Na początek prowadzący/-a tłumaczy, jak wygląda czą-
steczka wody i z jakich pierwiastków się składa (H2O); 
W tej zabawie dzielimy dzieci na trzyosobowe grupy, aby 
tego dokonać wybieramy spośród dzieci te, które będą 
tlenem O (liderzy – tylu, ile będzie grup). Przyklejamy im 
kartkę z symbolem tlenu; 
Pozostałe dzieci dostają kartki z symbolem wodoru H;
Na hasło start, tlen ma za zadanie złapać
dwa wodory, aby stworzyć cząsteczkę wody;
Powstałe w ten sposób grupy zostają
w takim składzie do kolejnego zadania.

WNIOSKI:

Zabawa w aktywny i wesoły sposób uczy dzieci budowy 
cząsteczki wody, przy okazji pomagając podzielić grupę 
na małe zespoły.

WARSZTATY
Z KLIMATEM
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PRZYGOTUJ:
instrukcję/opis przeprowadzenia zabawy

WYKONANIE: 
Przed rozpoczęciem zabawy prowadzący/-a wyjaśnia jak 
woda zachowuje się w zależności od temperatury (ze sta-
nu ciekłego potrafi przejść w stan stały – lód, ale również 
w gazowy – para, z gazowego przez skraplanie wraca do 
stanu ciekłego itd.);
Dzieci zostają w trójkach (cząsteczkach wody) z poprzed-
niej zabawy. Trzymając się pod rękę (są bardzo blisko sie-
bie) czekają na polecenie; 
Opiekun podaje różne temperatury, a dzieci będąc
cząsteczkami wody zachowują się jak ona;
PIERWSZE POLECENIE:
temperatura wynosi 0 – 3 0C – każda trójka łapie pozosta-
łe trójki pod rękę. Grupa powinna zająć najmniej miejsca 
na określonej powierzchni (np. podłoga, dywan w sali);
DRUGIE POLECENIE:
temperatura jest ujemna – trójki (cząsteczki wody) odsu-
wają się od siebie na odległość przedramienia (trzymają 
się dłońmi za łokcie);
TRZECIE POLECENIE:
temperatura wynosi 3 – 100 0C- trójki (cząsteczki wody) 
łapią się teraz za dłonie i odsuwają się od siebie na wy-
ciągnięcie rąk;
CZWARTE POLECENIE:
temperatura wynosi powyżej 100 0C -  trójki (cząsteczki 
wody) puszczają ręce i odsuwają się od siebie, a następ-
nie rozbiegają się w różnych kierunkach;
Zabawa powinna być przeprowadzona w różnych kierun-
kach, ze wskazaniem co to jest parowanie, skraplanie, 
a dla starszych dzieci lub jako ciekawostka można do-
dać pojęcie sublimacji czyli przemiany ze stanu stałego 
w gazowy oraz resublimacji czyli procesu odwrotnego.

WNIOSKI:

Zabawa w przystępny sposób uczy stanów skupienia 
cieczy oraz przemian w niej zachodzących, zależnie od 
temperatury. Co ciekawe, ciecz jest najgęstsza w tempe-
raturze 0-3 0C. W postaci lodu, woda zawiera również czą-
steczki tlenu, stąd jej gęstość jest mniejsza, a lód unosi 
się na powierzchni.

WARSZTATY
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PRZYGOTUJ:
butelki plastikowe o poj. 1,5l (najlepiej przezroczyste)
różne materiały do budowy warstw filtra: piasek, suche 
liście, siano lub słoma, torf, drobne kamyki lub żwir, roz-
drobniony węgiel drzewny (może być taki do grilla), płat-
ki kosmetyczne, gaza, kawałek materiału lub szmatka 
kuchenna
nożyczki lub nożyk do tapet
łyżka
woda
naczynie do przygotowania brudnej wody

WERSJA I: 
Z pustej butelki po wodzie przy pomocy nożyczek lub 
noża do tapet odcinamy dno tak,  aby stworzyło nam „na-
czynie” na przefiltrowaną wodę (wysokości ok. 10 cm);
W osobnym naczyniu przygotowujemy brudną wodę do 
filtrowania. Możemy zanieczyścić ją np. fusami z kawy, 
znalezionymi na zewnątrz liśćmi, trawą lub ziemią, albo 
wykorzystać wodę z kałuży. Ważne, aby zanieczyszcze-
nia były dobrze widoczne;
Z dostępnych różnych materiałów wybierz 3, a następnie 
ułóż je warstwami w wybranej kolejności w lejku z butelki;
Gotowy filtr umieszczamy w odciętym dnie butelki;
Od góry powoli wlewamy brudną wodę i obserwujemy
jak woda przepływa przez kolejne warstwy;
Po chwili dołem powinna zacząć kapać
już oczyszczona mechanicznie woda;
Czy przefiltrowana woda jest czysta?

WERSJA II: 
Przystępujemy do budowy filtra. Na dno naszego butel-
kowego lejka układamy (do wyboru) kilka warstw waci-
ków kosmetycznych, poskładaną gazę lub kilka warstw 
ręcznika papierowego;
Na pierwszą warstwę wsypujemy
grubą warstwę węgla drzewnego;
Na węgiel dajemy warstwę piasku, a na koniec żwiru;
Wlewamy zanieczyszczoną wodę od góry i czekamy aż 
przesiąknie przez wszystkie warstwy i zacznie kapać do 
pojemnika poniżej;
Zastanówmy się teraz, który rodzaj
filtra lepiej oczyścił wodę?
Jakie zadania miały poszczególne warstwy
(żwir, piasek, węgiel, gaza)? 
Czy taka woda nadaje się już do picia?

WNIOSKI:

Woda pomimo, że wygląda na czystą, została oczyszczo-
na jedynie mechanicznie. Może być w dalszym ciągu za-
nieczyszczona biologicznie (bakterie, wirusy). Chcąc jej 
spróbować należy ją przegotować.

WARSZTATY
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PRZYGOTUJ:
ręcznik papierowy lub białą bibułę
trzy szklanki na osobę
wodę
farby plakatowe lub barwnik spożywczy
w kolorze: żółtym,  niebieskim i czerwonym
łyżeczkę 

WYKONANIE: 
Odrywamy 3 kawałki ręcznika
lub bibuły o długości ok. 30-40 cm; 
Robimy swego rodzaju mocny „sznurek” z każdego ka-
wałka, skręcając/zwijając je mocno. To będą trzy korze-
nie naszego drzewa;
Bierzemy w rękę wszystkie papierowe „sznurki” i owija-
my połowę ich długości ręcznikiem papierowym lub bi-
bułą, tak aby powstał nam pień drzewa;
Wlewamy czystą wodę do szklanek i do każdej dodajemy 
inny kolor (żółty, niebieski i czerwony). Mieszamy
w celu uzyskania jednolicie kolorowej wody;
Teraz każdy „korzeń” drzewa umieszczamy w szklance
z innym kolorem i obserwujemy co się stanie;
Czy woda szybko wędrowała do góry?
Czy kolory wymieszały się po dotarciu do pnia?

WNIOSKI:

W każdej roślinie znajdują się kapilary, czyli rureczki o nie-
wielkiej średnicy połączone w pęczki. Bardzo mała śred-
nica rurek powoduje ruch wody w górę rośliny. Wraz z wo-
dą pobierane są także składniki odżywcze znajdujące się 
w glebie, co pokazuje doświadczenie.

WARSZTATY
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PRZYGOTUJ:
karty pracy
butelki lub dzbanki z wodą 

WYKONANIE: 
Zadanie wykonujemy na zewnątrz w najbliższym otocze-
niu (teren przy świetlicy, szkole itp.);
Na początku prowadzący/-a wyjaśnia pojęcie retencji 
– czyli magazynowania wody opadowej w przyrodzie 
np. w glebie czy zbiornikach wodnych;
Najpierw szukamy przy pomocy dotyku miejsc wilgot-
nych, gdzie woda się ukryła np. wilgotny mech, spróch-
niałe drewno lub miejsce pod kamieniem czy gęstą ro-
ślinnością. Wyniki zaznaczamy na karcie pracy;
Teraz zaznaczamy miejsca gdzie tej wody lub wilgoci 
nie było, nie czuliśmy dotykiem np. suchy chodnik, dro-
ga z asfaltu;
Następnie przechodzimy do testowania różnych na-
wierzchni. Wybieramy miejsce gdzie rosną rośliny (traw-
nik, rabata, miejsce pod drzewami czy krzewami) oraz 
fragment terenu pokryty  nawierzchnią (asfalt, płyty chod-
nikowe, bruk, żwir);
Na wybrane miejsce wylejcie taką samą ilość wody 
np. dzbanek lub butelkę i zaobserwujcie czy woda wsią-
ka czy spływa po powierzchni. Po skończonej obserwa-
cji zmieńcie miejsce badań i zróbcie to samo;
Porozmawiajcie o swoich obserwacjach i spróbujcie od-
powiedzieć na pytania: Gdzie było czuć wilgoć? Dlacze-
go w niektórych miejscach było sucho? Czy w miejscach 
gdzie było sucho rosła roślinność, jeśli nie to dlaczego? 
Gdzie woda wsiąkała, a gdzie została na powierzchni?
Zwróćcie uwagę na to co jest dobre dla przyrody, a co 
nie i jak temu zapobiegać. Jak łapać i gromadzić wodę 
w ogrodzie?

WNIOSKI:

Miejsca pokryte roślinnością cechują się niższym pa-
rowaniem i wysoką retencją. Natomiast tereny odkryte, 
w szczególności pokryte np. asfaltem, kostką, będą się 
cechowały wyższym parowaniem i niższą retencją.

W czasie obfitych opadów deszczu, przy nawierzchniach 
nieprzepuszczalnych, woda odpływa szybko, często po-
wodując zagrożenie powodziowe. Nie dociera ona do ko-
rzeni roślin, powodując ograniczenie ich wzrostu. Ważne 
jest, aby jak najwięcej terenów było pokrytych roślinno-
ścią, dzięki czemu w znacznym stopniu zmniejsza się za-
grożenie powodziowe, ponieważ woda ma gdzie wsiąknąć. 
W celu zatrzymania wody opadowej w ogrodzie możemy 
wykorzystać specjalne zbiorniki na deszczówkę lub zwy-
kłe beczki podstawione pod rynny. Woda taka jest najlep-
sza do podlewania roślin.

WARSZTATY
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POLECENIE:
Zaznacz symbolem +  miejsca, gdzie wyczułaś/-eś wodę dotykiem, rosły rośliny, woda wsiąkała lub zostawała na po-
wierzchni czy spływała po niej.

Była
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Miejsce
poszukiwań

Mech

Spróchniałe
drewno

Trawnik

Pod
roślinami

Pod
kamieniami

Kostka
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Nawierzchnia
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Inne
miejsce

...........................

...........................

Były
rośliny

Woda
wsiąkała

Woda
spływała Uwagi
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PRZYGOTUJ:
kartonową tubę, mogą być rolki po ręczniku papierowym 
lub stretchu (im dłuższa tym lepsza, można też posklejać 
2/3/4 tekturowe rolki z papieru toaletowego)
wykałaczki, zapałki, patyczki do szaszłyków lub gwoździ-
ki (o długości mniejszej niż średnica rolki)
do wypełnienia: ryż, kaszę, groch itp.
– ok. 0,5 szklanki na jeden kij
taśmę samoprzylepną
nożyczki
młotek jeśli używamy gwoździ
materiały plastyczne do dekoracji
(kolorowy papier, wstążeczki, mazaki itp.) 

WYKONANIE: 
Sklejamy nasze rolki taśmą w miejscach łączeń; 
Następnie, co jakiś czas wbijamy wykałaczki/patyczki/za-
pałki (na wylot naszej rolki) lub gwoździki (nie na wylot) 
pod różnymi kątami tworząc mini przeszkody dla prze-
sypującej się wewnątrz zawartości. W razie problemów 
opiekun pomaga dzieciom. Chodzi o to, żeby nasze dro-
binki nie przelatywały od razu na drugi koniec kija;
Przycinamy wystające końce (jeżeli wybraliśmy np. wy-
kałaczki) przy samej tubie i owijamy taśmą klejącą ca-
łą jej długość;
Zaklejamy jeden z końców i wsypujemy drobinki do środ-
ka ok. 1/3 albo 1/4 objętości kija. Zatykamy dłonią dru-
gi koniec do testu i sprawdzamy efekt pochylając nasz 
kij raz w jedną, raz w drugą stronę. Jeśli nie trzeba odsy-
pywać, czy dosypywać zawartości, zaklejamy ostatecz-
nie drugi otwór;
Na koniec ozdabiamy nasz kij deszczowy,
aby wyglądał pięknie;
Teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie,
że jesteście w lesie deszczowym.

WARSZTATY
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WARSZTATY
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DZIEN II

GLEBA



Rozpoczął się kolejny dzień wspólnej przygody, tym 
razem będzie to bardzo przyziemny temat – GLE-
BA. Jest ona środowiskiem życia miliardów róż-
nych organizmów (5-15 t/ha) tj. bakterii, grzybów, 
stawonogów, owadów i innych zwierząt, które przy-
czyniają się do obiegu węgla i utrzymują odpowied-
nią żyzność gleby. Ziemia, którą mamy pod naszymi 
stopami powstawała przez miliony lat, a w ostatnich 
latach jest zagrożona i potrzebuje naszej pomocy. 
Stosowane nawozy sztuczne, opryski chemiczne, 
nadmierna uprawa i erozja pozbawiają ją witalności. 

Pierwsze zadanie – Test słoikowy na zbadanie ja-
kości gleby, pokaże nam w jakim stanie są grunty 
w naszej okolicy i czy potrzebna jest pomoc z na-
szej strony. Przekonamy się, czy jest w nich próch-
nica, oznaka żyzności i życia w glebie.

W kolejnym zadaniu sprawdzimy odczyn gleby, czy-
li jej pH, który ma niezmiernie istotny wpływ na do-
stępność składników pokarmowych, rozwój syste-
mu korzeniowego i wzrost roślin. Dlatego przy zbyt 
niskim pH gleby stosuje się wapnowanie będące 
bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym. Po-
prawia ono właściwości fizykochemiczne, dostęp-
ność składników pokarmowych oraz strukturę gleb.

Jeżeli lubicie brudną robotę, to trzecie zadanie Wam 
się spodoba. Ubrudzimy sobie ręce w celu pozna-
nia spoistości gruntu, dowiemy się czy w naszej zie-
mi jest więcej piasku (grunt suchy, przepuszczalny, 
niezatrzymujący wody na dłużej) czy gliny lub iłu 
(grunt mało przepuszczalny, źle natleniony). Pamię-
tajmy, że rośliny do prawidłowego wzrostu nie mo-
gą mieć ani zbyt przepuszczalnej, ani zbyt zwięzłej 
gleby. W pierwszej będzie za mało wody i za dużo 
powietrza (gleba zbyt sucha), a w drugiej odwrot-
nie (gleba zimna, zbyt mokra i zbita).

Gleba naturalnie pokryta jest roślinami, jednak czło-
wiek pozbawia ją tej ochrony. Duże obszary nieuro-
dzajnych gruntów rolnych są narażone na działanie 
wiatru i wody, co powoduje erozję terenu. Żyzna war-

stwa jest również wymywana lub wydmuchiwana 
w dużych chmurach pyłu. W kolejnym zadaniu 
sprawdzicie jak działa erozja wodna na powierzch-
nię gleby i jak można jej przeciwdziałać. 

Aby uzyskać, zdrową i wysokiej jakości żywność, 
gleba musi być żyzna, wilgotna i „żywa”. Ekspery-
mentując ze ściółkowaniem gleby, postaramy się 
spełnić ww. wymogi. Zabieg ten wzbogaca glebę 
w materię organiczną (próchnicę), ona zaś wpływa 
na utrzymanie wody w glebie i wzbogacenie bioróż-
norodności organizmów glebowych.

Kolejną ważną funkcją gleby, o której nie wspomi-
naliśmy, jest filtracja wody. Gleba potrafi wiązać za-
nieczyszczenia i tym samym dostarczać wodę pit-
ną. Umożliwia też wsiąkanie wody w głąb gruntu 
i niczym gąbka pochłania wodę opadową. Chłon-
ność gleby chroni nas przed powodziami i suszami. 
Ważne jest, aby struktura gleby była nienaruszona, 
tylko wtedy jest w stanie zatrzymywać ilość wody 
wielokrotnie większą od swojej masy. Ponadto jest 
ona olbrzymim magazynem związków węgla (CO2) 
i azotu, których emisja do atmosfery powoduje 
zmiany klimatyczne. Dbając o glebę i jej żyzność, 
która korzystnie wpływa na ilość i jakość plonów, 
dbamy również o klimat.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

14



PRZYGOTUJ:
litrowe słoiki z zakrętkami min. 3 szt.
lub tyle ile mamy rodzajów gleby
po ok. 0,5 l gleby np. z pola uprawnego, kompostu,
ogrodu, terenu przy świetlicy/szkole, lasu
wodę
łyżki
kartę pracy
kredki
linijki

WYKONANIE: 
Opisujemy próbki gleby nadając im numery oraz podając 
miejsce pobrania np. ogródek, pole itp.;
Słoiki oznaczamy numerami próbek. Do każdego wsypu-
jemy odmierzoną szklankę gleby i dolewamy wody, nie-
mal do pełna;
Zakręcamy słoik i bardzo energicznie nim potrząsamy przez 
kilka minut, aż wszystkie cząstki gleby zostaną rozbite;
Odstawiamy słoik w miejsce, gdzie będzie mógł
stać nawet kilka dni bez przenoszenia; 
Natychmiast, gdy go postawimy, najcięższe cząstki za-
czną osiadać na dno – jest to zwykle piasek i drobne ka-
myki. Utworzą one warstwę na dnie słoika; 
W przeciągu następnych minut i godzin powstawać bę-
dą następne warstwy osadów, przy czym im wyżej, tym 
zbudowane z drobniejszych cząstek. Najwyższą warstwę 
osadu utworzą najdrobniejsze cząstki gliny. Może to za-
jąć od kilku godzin do nawet kilku dni. Na powierzchni 
słoika natomiast unosić się będzie materia organiczna;
Mierząc grubość poszczególnych warstw, możemy okre-
ślić ich udział w naszej glebie i zaklasyfikować ją do okre-
ślonego typu – piaszczysta (gruba warstwa piasku na dnie 
i bardzo mała ilość próchnicy), ilasta lub gliniasta (naj-
grubsza warstwa drobnych cząsteczek iłu lub gliny; nie-
wiele piasku i próchnicy), torfowa (zazwyczaj gruba war-
stwa ciemnej próchnicy);
Zaznaczcie na karcie pracy poszczególne
warstwy zgodnie z poleceniem;
Zaobserwujcie różnice pomiędzy różnymi próbkami.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Test słoikowy może wskazać, że nasza gleba jest ekstre-
malnie piaszczysta lub ekstremalnie gliniasta, co wyma-
gać będzie interwencji (np. dodanie kompostu). 

Może on również ujawnić, że w naszej glebie jest bardzo 
mało substancji organicznej, a przez to życie glebowe nie-
mal nie istnieje. Warto się o tym upewnić przekopując frag-
ment gleby w poszukiwaniu choćby dżdżownic. Jeżeli jest 
ich mało lub nie znajdujemy wcale, musimy interweniować.
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

POLECENIE:
Na podstawie obserwacji, zaznacz linią poziom odkładających się warstw gleby.

PO UPŁYWIE:
1h – kolorem czerwonym
4h – kolorem niebieskim
24h – kolorem żółtym
48h – kolorem zielonym

PRZYKŁAD:

16



PRZYGOTUJ:
zestawy do badania pH (papierki lakmusowe) 
próbki gleby (te same co w teście słoikowym)
czyste szklane pojemniki (np. szklanki, słoiki 250ml)
wodę destylowaną- w najgorszym przypadku
przegotowaną, w temperaturze pokojowej
łyżki do mieszania 

WYKONANIE: 
W celu wykonania pomiaru, łyżkę wybranej gleby wsypu-
jemy do szklanki i dolewamy wody destylowanej do po-
łowy jej wysokości;
Mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji; 
W uzyskanym roztworze zanurzamy koniec papierka 
lakmusowego i trzymamy przez ok. 30 sekund; 
Po tym czasie papierek powinien zmienić kolor, który po-
równujemy kolor z załączoną skalą, gdzie  odczytujemy 
wynik - wartość pH.
Jaki odczyn gleby mają nasze próbki gleby? 
Czy są tak samo kwaśne, czy się różnią?
Jak rolnicy radzą sobie ze zbyt kwaśnymi lub zasadowy-
mi glebami, na których rośliny źle rosną?

WNIOSKI:

Znajomość odczynu gleby jest pomocna przy planowaniu 
upraw np. do uprawy borówek amerykańskich, truskawek 
lub malin potrzebujemy gleby kwaśnej, natomiast czere-
śnie lub brzoskwinie wymagają gleby obojętnej. 

Na glebach mocno kwaśnych (pH <4,5) oraz zasadowych 
(pH > 7,3) wegetacja roślin jest prawie niemożliwa. Dlate-
go rolnicy czy ogrodnicy muszą co jakiś czas sprawdzać 
odczyn swojej gleby i w razie co szybko reagować popra-
wiając jej kwasowość. Odczyn gleby można zmieniać do-
dając wapno (zmniejszenie kwasowości) lub kwaśny torf 
(zwiększenie kwasowości).

WARSZTATY
Z KLIMATEM

ODCZYN GLEBY

BARDZO KWAŚNY

KWAŚNY

LEKKO KWAŚNY

OBOJĘTNY

ZASADOWY

ZAKRES PH

< 4,5

4,6 - 5,5

5,6 - 6,5

6,6 - 7,2

> 7,3
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

PRZYGOTUJ:
próbki gleby 
kartę pracy
wodę 

WYKONANIE: 
W przypadku suchych próbek gleby, zwilżamy je lekko 
wodą do uzyskania konsystencji umożliwiającej ulepie-
nie kulki;
Z przeznaczonej do badań grudki gleby usuwamy ziarna 
żwirowe i formujemy palcami kulkę o średnicy ok. 1cm;
Z kuleczki formujemy wałeczek przy pomocy wyprosto-
wanych dłoni, delikatnie naciskając; 
Czynności te powtarzamy tak długo, aż wałeczek — po 
uzyskaniu średnicy 3 mm - wykaże spękania, rozwarstwie-
nia lub rozsypie się;
Wałeczkowanie kończymy, gdy wałeczek długości 4 - 5 cm 
podnoszony za jeden koniec zacznie pękać pod własnym 
ciężarem. Rodzaj uszkodzeń oraz wygląd wałeczka okre-
śla rodzaj gruntu.
Jaka jest badana przez was gleba?
Udało się ulepić wałeczek?
Czy na waszej glebie rośliny będą dobrze rosły?
Jeśli nie, to jak im pomóc?

WNIOSKI:

Grunt mało spoisty
Wałeczek rozpada się po 2 – 3 wałeczkowaniach. Woda 
bardzo szybko przesiąka stając się niedostępną dla korze-
ni roślin. W glebie tego typu rosną najczęściej rośliny od-
porne na suszę (sukulenty).

Grunt średnio spoisty
Wałeczek rozpada się między między 4 a 5 wałeczkowa-
niem. Woda przesącza się powoli dając roślinom możli-
wość na jej pobranie. Gleba taka jest dobra dla wzrostu 
większości roślin.

Grunt bardzo spoisty
Po 6 wałeczkowaniu, próbka ciągle tworzy zwarty walec 
(przybiera konsystencję plasteliny). Woda przesącza się 
z trudnością lub długo pozostaje na jej powierzchni. W gle-
bie takiej roślinom jest ciężko rosnąć, ponieważ jej zbita 
konsystencja odcina dopływ powietrza do korzeni.
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PRZYGOTUJ:
konewkę
odkryty oraz porośnięty roślinami fragment
gleby - najlepiej stoku o łagodnym nachyleniu
patyk lub grabki

WYKONANIE: 
Przed wykonaniem zadania prowadzący/-a wyjaśnia dzie-
ciom, co to jest erozja i jakie są jej rodzaje?
Do wykonania zadania, wybieramy fragment pochyłego 
terenu najlepiej pozbawionego roślinności;
Delikatnie zraszamy go wodą i sprawdzamy czy woda 
wsiąka czy spływa po powierzchni;
Następnie polewamy intensywnie i obserwujemy czy gle-
ba zostaje wymywana, jak się zachowuje;
Teraz robimy kilka bruzd przy pomocy patyka lub grabek, 
jedne w poprzek, a drugie wzdłuż stoku i kolejny raz po-
lewamy wybrany fragment wodą;
Sprawdzamy czy kierunek bruzd (obrazujących sposób 
orania stoku) wpływa na stopień wymywania gleby;
Na koniec obficie polewamy wodą porośnięty fragment 
gleby i obserwujemy różnice;
Zastanówmy się, czy rosnące rośliny
wpływają na poziom erozji gleby?
Czy sposób orania pola na terenie
pochyłym ma wpływ na erozję gleby?

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Erozja, czyli proces niszczenia powierzchni terenu w wyni-
ku działania m.in. wody, wiatru, słońca, siły grawitacji, ma 
duży wpływ na rosnące w glebie rośliny.

Jednakże rosnąca roślinność w znaczący sposób ograni-
cza erozję gleby, poprzez zwartą masę roślinną oraz sys-
tem korzeniowy. 

Erozję na pochyłych terenach uprawnych możemy ograni-
czyć również poprzez właściwie wykonaną orkę 
w poprzek stoku. Dzięki czemu woda, zamiast wymywać 
glebę szybko spływając po pochyłości, zatrzymuje się 
w bruzdach i ma możliwość wniknąć w jej głąb.

O wielkości erozji decyduje również intensywność opadów.
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PRZYGOTUJ:
materiały do ściółkowania gleby np. karton (bez folii i me-
talowych elementów), słoma, siano, suche liście, skoszo-
na trawa, zrębki drewniane

WYKONANIE: 
Zadanie wykonujemy na zewnątrz w najbliższym otocze-
niu (teren przy świetlicy, szkole itp.);
Szukamy miejsc pod roślinami lub w ich pobliżu, które 
chcemy okryć kołderką ze ściółki;
Polewamy wodą powierzchnię gleby, tak aby była wilgotna;
Następnie dzielimy wybraną przestrzeń na kilka po-
wierzchni badawczych (ok. 0,5  x 0,5 m);
Jedną z nich pozostawiamy bez przykrycia
(powierzchnia kontrolna);
Pozostałe zakrywamy pojedynczymi warstwami różnych 
materiałów lub kombinacją kilku z nich np. kartonem i sło-
mą. Możemy też przetestować różne grubości poszcze-
gólnych warstw;
Jeżeli dzień będzie suchy i słoneczny, to następnego dnia 
sprawdzamy różnice w wilgotności gleby pod „kołderką” 
i w miejscu bez niej;
Czy rodzaj i grubość zastosowanej „kołderki”
wpływa na poziom wilgotności gleby?
Zastanówmy się czy ściółka - „kołderka”
ma inne zastosowanie w uprawie roślin?

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Ściółkowanie ma pozytywny wpływ zarówno na wilgot-
ność, temperaturę oraz żyzność gleby. Pomaga przeciw-
działać szeroko rozumianej degradacji gleby.

Gruba warstwa ściółki ogranicza rozwój chwastów oraz 
zmniejsza negatywne działanie wiosennych przymroz-
ków gruntowych. Zwiększa ona bioróżnorodność organi-
zmów glebowych, które mogą się w niej schować lub się 
nią odżywiają.
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PRZYGOTUJ:
biały brystol lub karton, w formacie co najmniej A4
różne próbki ziemi, najlepiej w różnych kolorach
klej

WYKONANIE: 
Rysujemy ołówkiem kontury rysunku;
Poszczególne pola kolorujemy palcami, używając
do tego różnych próbek wilgotnej gleby;
Gleby piaszczyste, sypkie możemy rozsypać
na posmarowany klejem fragment rysunku;
Starajmy się, wykorzystać całą paletę barw ziemi.

WNIOSKI:

Barwa gleby zależy od jej składu chemicznego. Czerwo-
ny odcień jest wynikiem domieszki substancji żelazistych, 
a duża zawartość próchnicy zabarwia glebę na kolor czarny.

WARSZTATY
Z KLIMATEM
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

DZIEN III

ROSLINY



Witajcie w kolejnym dniu naszych zajęć. Tym ra-
zem znajdziemy się w świecie roślin, ale to nie bę-
dą zwykłe rośliny. Będą to rośliny do zadań specjal-
nych, tacy roślinni „agenci”. 

Jeżeli mówimy o roślinach pożytecznych od razu 
mamy przed oczami rośliny uprawne lub kwitną-
ce, które są pożytkiem dla owadów zapylających. 
Część z Was pomyśli może o roślinach owocują-
cych,  pożytecznych choćby dla ptaków. Czy wie-
cie, że są wśród roślin też takie, które wspomaga-
ją nasze uprawy np. odstraszając szkodniki (nawet 
te w glebie) lub wręcz przeciwnie, niczym boha-
terowie wabiąc je do siebie, stają się dla nich po-
siłkiem? Dzięki temu nasze warzywa są chronio-
ne. Zadaniem niektórych jest wzbogacenie gleby 
w azot, inne zaś działają jak „środki ochrony roślin”. 

W pierwszym zadaniu wcielimy się w poszukiwaczy 
roślinnych „agentów”. Wybierzemy się w teren uzbro-
jeni w atlasy, lupy i karty pracy, starając się odnaleźć 
jak najwięcej roślin pożytecznych. Określimy dla ko-
go stanowią największą korzyść i w jaki sposób.

W drodze powrotnej z misji poszukiwawczej znaj-
dziecie dwa odmienne miejsca (np. pole uprawne 
i dzika łąka) i wykonacie prace plastyczne w for-
mie kolaży z roślin.

Po powrocie z wyprawy zabierzemy się za brud-
ną robotę, czyli lepienie kul nasiennych. Dzięki roz-
rzucaniu po okolicy, nasion rodzimych roślin kwit-
nących zamkniętych bezpiecznie w kulach z gliny, 
możemy upiększyć i wzbogacić naszą okolicę za-
równo o nowe rośliny, ale także zwabione przez nie 
owady, ptaki i inne zwierzęta.

Czas się trochę poruszać i dowiedzieć, czego rośli-
ny potrzebują do życia? Po tej zabawie będziecie 
znali potrzeby roślin (podlewanie, nawożenie i od-
powiednie nasłonecznienie).

Dzień zakończymy smakowicie i twórczo. Z przynie-
sionych przez Was warzyw, owoców i kwiatów zro-
bicie EKO – ludki, a na koniec możecie zrobić wy-
stawę lub konkurs na najciekawszego, najbardziej 
kolorowego, najładniej lub najgorzej pachnącego 
ludka. Podczas pracy zwróćcie uwagę na różno-
rodność roślin, na bogactwo ich kształtów, kolo-
rów, faktur, zapachów i smaków.

Na zakończenie pamiętajcie, że rośliny są funda-
mentalną częścią życia na Ziemi. Bez nich nie ist-
niałaby większość form życia, w tym człowiek. Po-
chłaniając ogromne ilości dwutlenku węgla, rośliny 
produkują tlen, którym oddychamy. Są żywnością 
dla nas i dla wielu zwierząt. Zdobią nasze ogrody 
i domy. Ale przede wszystkim kształtują środowisko 
naszego życia, oddziałując na warunki klimatyczne, 
zmniejszając zanieczyszczenia powietrza i hałas.

WARSZTATY
Z KLIMATEM
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PRZYGOTUJ:
atlas roślin
karty pracy
ołówki
lupy 

WYKONANIE: 
Zadanie wykonujemy w terenie. Wybieramy jedno lub 
dwa stanowiska, zależnie od ilości i różnorodności roślin;
Dzielimy dzieci na grupy, każdej wręczamy atlas roślin 
oraz karty pracy i ołówki. Jeżeli są dostępne lupy moż-
na zabrać w teren;
Po dotarciu na pierwsze stanowisko wyznaczamy obszar 
do poszukiwań (np. każda grupa odmierza 10 x 10 kroków);
Przy pomocy atlasu roślin szukamy i rozpoznajemy rośli-
ny pożyteczne, a następnie zaznaczamy w karcie pracy;
Jeżeli na wybranym stanowisku było niewiele roślin po-
żytecznych, przechodzimy w inne miejsce i próbujemy 
oznaczyć nowe rośliny;
Po wypełnieniu kart pracy siadamy wspólnie i grupami 
prezentujemy swoje wyniki poszukiwań. Podajemy licz-
bę znalezionych drzew i krzewów oraz roślin zielnych, 
a następnie odpowiadamy na pytania: Dla kogo dane ro-
śliny są pożyteczne i w jaki sposób? Jak je chronić?

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Wszystkie rośliny stanowią ważny element ekosystemu, 
ale niektóre z nich pełnią szczególną rolę np. są pokar-
mem dla owadów, ptaków oraz człowieka, mogą też być 
schronieniem. Niekiedy jedna roślina pełni kilka funkcji 
na raz np. lipa – jest rośliną miododajną, jej nasiona są 
pokarmem dla niektórych owadów, ptaki mogą w koro-
nie drzewa zakładać gniazda, a człowiek wykorzystuje jej 
drewno i kwiaty na herbatę.

Zmniejszająca się bioróżnorodność dzikich gatunków ro-
ślin skutkuje zmniejszeniem się liczby siedlisk, w których 
owady mogą bytować oraz liczby roślin, którymi owady 
się żywią. Powinniśmy dbać o jak największą różnorod-
ność roślin, gdyż gwarantuje to zwiększenie bioróżnorod-
ności flory jak i fauny.
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WARSZTATY
Z KLIMATEM
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WARSZTATY
Z KLIMATEM
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WARSZTATY
Z KLIMATEM
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WARSZTATY
Z KLIMATEM
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POLECENIE:
Rozpoznajcie jak najwięcej roślin na stanowisku. Użyj do tego ATLASU ROŚLIN. 
Potwierdźcie znaleziska wpisując X przy nazwie rośliny.  
Zaznaczcie dla kogo roślina jest pożyteczna i odpowiedzcie na pytanie: jaki pożytek mogą mieć ludzie, owady 
i zwierzęta z zaznaczonych przez was roślin?

WARSZTATY
Z KLIMATEM

Rozpoznany

TAK NIE

Dla kogo jest pożyteczny?
Gatunek drzewa

lub krzewu

Lipa

Dąb

Sosna

Buk

Klon

Jarząb

Robinia

Wierzba

Jeżyna

Dereń

Bez czarny

Głóg

Dzika róża

Leszczyna

Ałycza

Czeremcha

Inne ......................
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

Rozpoznany

TAK NIE

Dla kogo jest pożyteczny?
Gatunek drzewa

lub krzewu

Chaber

Koniczyna

Mniszek

Nawłoć

Jasnota

Wrzos

Oset

Ślaz

Świerzbica

Żmijowiec

Dziurawiec

Farbownik

Wierzbówka

Wyka

Lepnica/Bniec

Wrotycz

Inne

Inne

......................

......................
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PRZYGOTUJ:
po dwa kartoniki na osobę o wymiarach ok. 8 x 12 cm 
klej (najlepiej w tubce do wyciskania)

WYKONANIE: 
Wychodzimy na spacer w teren. Szukamy miejsca gdzie 
są uprawiane rośliny np. pole z ziemniakami, zbożem;
Naszym zadaniem będzie zrobienie obrazka z roślin ro-
snących na polu uprawnym; 
Na kartonik wyciskamy porcję kleju, w którym maczamy 
fragmenty znalezionych na polu roślin i przyklejamy two-
rząc roślinny kolaż;
Następnie przechodzimy w drugie miejsce. Tym razem 
będzie to bardziej zróżnicowany, bogatszy ekosystem 
np. dzika łąka, skraj lasu, jeziora itp.;
Powtarzamy zadanie w nowym miejscu. Staramy się umie-
ścić na kartoniku jak najróżniejsze rośliny;
Zobaczmy teraz efekt naszej pracy i porównajmy oba kolaże;
Czy obie prace są takie same? Policzcie rośliny na każ-
dym kartoniku i powiedzcie, na którym stanowisku zna-
leźliście ich więcej?
Czy na polu było więcej różnych
roślin niż na drugim stanowisku?
Jeżeli były różnice w ilości gatunków,
to skąd się one wzięły?

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Na stanowisku pierwszym (pole uprawne) będzie mniej-
sza ilość gatunków, często ograniczona tylko do jednego. 
Ekosystem w tym miejscu będzie przez to bardzo ubogi, 
zarówno w rośliny jak i zwierzęta. Rośliny innego gatunku 
niż uprawiany, będą traktowane jako chwast i niszczone, 
aby nie ograniczały wzrostu rośliny uprawnej.

Stanowisko bardziej dzikie, gdzie nie uprawia się roślin 
(las, łąka itp.) będą miały bogatszy ekosystem. W miej-
scach takich rośliny mogą swobodnie rosnąć. Dzięki cze-
mu możemy znaleźć tam więcej gatunków roślin i zwie-
rząt, które z tej różnorodności korzystają.
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Kule nasienne służą do zazieleniania miejsc, w które trudno 
się dostać, żeby coś posiać lub posadzić w inny sposób. Kula 
nasienna to zlepek, zawierający nasiona roślin, ziemię, w któ-
rej mają się rozwinąć oraz glinę, która to wszystko scala i po-
woduje, że może ona w całości przetrwać lądowanie w doce-
lowym miejscu. Tam pod wpływem deszczu i słońca powoli 
uwolni swoją cenną zawartość. Do kul najlepiej zaopatrzyć 
się w nasiona rodzimych gatunków roślin. Ważne by były 
to rośliny, które poradzą sobie w danym miejscu bez żad-
nej pielęgnacji. Może być to np. mieszanka nasion polskich 
kwiatów łąkowych. 

PRZYGOTUJ:
1 kubek nasion rodzimych kwitnących roślin łąkowych
1-3 kubków ziemi ogrodniczej lub kompostu
5 kubków gliny
wodę
wiaderka/miski do mieszania masy

WYKONANIE: 
Cała zabawa polega na tym, żeby nie używać rękawiczek, 
tylko mieszać i lepić kulki gołymi rękami. Dzięki temu na-
sze ciało ma bezpośredni kontakt z ziemią, co działa jak 
odprężająca terapia;
Jeżeli pogoda jest odpowiednia i mamy warunki, aby to 
zadanie wykonać na zewnątrz to warto tak zrobić, ponie-
waż jest to dość brudna robota;
Proporcje składników na kule: 5 kubków gliny, 1-3 kubków 
ziemi ogrodowej lub kompostu, 1 kubek nasion;
Glinę mieszamy z wodą tak aby powstała
nam plastyczna masa;

WARSZTATY
Z KLIMATEM

Nabieramy porcję masy i formujemy
z niej nieduże kulki średnicy ok. 3-4 cm; 
Przy pomocy kciuka formujemy zagłębienie (jak w klu-
skach śląskich), do którego wsypujemy trochę ziemi lub 
kompostu oraz nasiona;

Na koniec zlepiamy kulkę, tak żeby zewnętrzną warstwę 
tworzyła glina, a nasiona pozostały wewnątrz;
Gotowe kule można wysuszyć. Potem pozostaje już tyl-
ko rozrzucenie ich po terenie, który chcemy zazielenić 
lub pokryć kwiatami;
Nasiona schowane w glinie będą czekały na deszcz, któ-
ry sprawi, że otoczka zmięknie, a to zapoczątkuje proces 
kiełkowania. Dzięki zapasowi ziemi nasiona będą miały 
podłoże do wzrostu, a same będą chronione np. przed 
zjedzeniem przez ptaki.

WNIOSKI:

Dzięki rozrzucaniu kul z nasionami, przyczyniamy się do 
wzbogacania bioróżnorodności w naszym otoczeniu. 
Z roślin, które urosną będą korzystały m.in. owady – zbie-
rające nektar i pyłek, ptaki – zjadające owady lub nasio-
na tych roślin oraz inne zwierzęta. Ludzie również mają 
korzyść z tych roślin. Nasza okolica staje się piękna i ko-
lorowa, możemy podziwiać owady i ptaki, które do nich 
przylatują. Poza tym zwabione przez rośliny zapylacze 
chętniej odwiedzą nasze ogrody i pomogą uzyskać lep-
sze plony owoców czy warzyw.

wykorzystano zdjęcia z organiczni.eu
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PRZYGOTUJ:
kartki z symbolami (woda, słońce, gleba, pszczoła, kwiat)
bibułę, kolorowy papier lub kolorowe brystole
klej
nożyczki
taśmę klejącą lub dwustronną

WYKONANIE: 
Osoba prowadząca najpierw pyta, a gdy brak jest odpo-
wiedzi to tłumaczy wszystkim, co jest roślinie potrzeb-
ne do życia;
Z kolorowych papierów tworzymy przebranie dla dzieci 
„kwiatów” (kwiatów nie powinno być więcej niż 3). Wrę-
czamy im również kartkę z kwiatem, który będzie sygna-
łem, że roślina zakwita;
Pozostałe dzieci dzielimy na cztery grupy. Jedna grupa 
dostaje kartki z symbolem wody, druga z symbolem słoń-
ca, trzecia z rysunkiem pszczoły, a ostatnia gleby;
Dzieci przebrane za kwiaty stają na środku sali. Pozosta-
łe z przyklejonymi kartkami z symbolami siadają lub sta-
ją dookoła nich; 
Należy wcześniej przekazać kwiatom, że będą musiały 
pokazywać (trochę jak w kalamburach) czego im w da-
nym momencie brakuje. Jeśli kwiat potrzebuje wody, to 
dzieci „kwiaty” zaczynają więdnąć najpierw zwieszają gło-
wy, potem pochylają się itd. W tym momencie powinny 
podbiec do niego dzieci z karteczką „woda”. Wtedy kwiat 
ożywa. Podobnie postępujemy z pozostałymi elementa-
mi. Jeśli kwiat zakwita (pokazanie kartki z kwiatem), pod-
biegają „pszczoły”. Jeśli pokazuje, że jest głodny, podbie-
ga „gleba” oraz „słońce”;
Jest to gra na refleks i uważność. Dzieci muszą reago-
wać na zachowanie roślin. Można utrudnić zabawę i każda 
z roślin w tym samym czasie może pokazywać coś innego.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Rośliny do życia i prawidłowego wzrostu potrzebują wie-
lu czynników. Żyznej, bogatej w składniki odżywcze gleby, 
z której czerpią pierwiastki niezbędne do bujnego wzro-
stu. Rosnące na ubogim stanowisku rośliny będą słabiej 
rosły, dawały mniejszy plon i wymagały większych na-
kładów pracy.

Woda jest niezbędna, aby mogły przeżyć. Dzięki niej moż-
liwe jest pobranie składników z gleby i ich transport w ro-
ślinie. Pozbawione wody najpierw więdną, a następnie 
usychają i giną.

Słońce dostarcza potrzebnej energii do procesu fotosyn-
tezy, czyli produkcji cukrów (odżywiających roślinę) oraz 
tlenu przy wykorzystaniu wody i dwutlenku węgla.

Owady zapylające, bez których nie byłoby możliwe roz-
mnażanie się roślin i wydawanie przez nie owoców czy na-
sion. Bez zapylaczy ludzkość przetrwałaby jedynie 4 lata.
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PRZYGOTUJ:
wykałaczki
różne warzywa i owoce z naszych ogrodów (np. ziem-
niaki, marchewki lub pietruszki z natką, agrest, porzecz-
ki, jabłka itp.)
kwiaty do dekoracji
małe noże (do przecięcia warzyw lub owoców)
deski do krojenia

WYKONANIE: 
Wybieramy warzywo lub owoc, które będzie podstawą 
naszego EKO-Ludka np. jabłko, ziemniak, cebula. To bę-
dzie jego ciało;
Teraz wybieramy coś na ręce, nogi oraz głowę. Do ich 
przymocowania używamy wykałaczek, wbijając je w koń-
czynę czy głowę, a następnie w ciało Ludka;
Gotowemu Ludkowi możemy dodać np. ubranko z liści, 
włosy, a może biżuterię z kwiatów;
Na zakończenie pracy tworzymy EKO-Ludkową wystawę 
lub konkurs piękności.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Kreatywne zadanie plastyczne pokazujące różnorodność 
roślin uprawnych. Podczas tworzenia uruchamiamy swo-
je zmysły: dotyk (różne kształty i faktury), wzrok (różne 
kolory), węch (jeśli będą zioła lub cebula), a jak podkrad-
niemy jakiś owoc czy warzywo, to i smak.

Możemy zwrócić uwagę na fakt, że po skończonej zaba-
wie możemy całość wrzucić na kompost lub po wyjęciu 
wykałaczek dać zwierzętom do zjedzenia.
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

DZIEN IV

ZWIERZETA



Dzisiaj zajmiemy się światem zwierząt. Czy wiecie, 
że na Ziemi żyje około 20 milionów  gatunków zwie-
rząt? Opisane jest jedynie 10% z nich czyli 2 milio-
ny. Może Wy także kiedyś opiszecie jakieś niezna-
ne do tej pory gatunki?

Rzadko zdajemy sobie sprawę, ile zwierząt nas ota-
cza i jak ważne funkcje pełnią w przyrodzie. Na po-
czątku poznacie naszych najmniejszych przyjaciół - 
drobnych pomocników. Niektóre z nich budzą nasze 
obawy lub wstręt i dlatego omijaliśmy je szerokim 
łukiem. Przykładem mogą być pajęczaki lub płazy, 
o których panuje powszechna opinia, że są odrażają-
ce czy groźne i tylko czyhają na to, aby Nas ugryźć.

Pamiętajmy, że pająki i kosarze odgrywają ogrom-
ną rolę w ograniczaniu szkodników roślin. Dzięki ich 
dużemu zróżnicowaniu, jedne pilnują sytuacji na ro-
ślinach, a drugie u ich podstawy. Same pająki także 
są pokarmem dla innych stworzeń. Nie można za-
pominać też o tym, że pająki odławiają takie na-
trętne owady jak komary, meszki, gzy. Płazy (ża-
by, ropuchy) są niezastąpionym sprzymierzeńcem 
w zwalczaniu szkodników ogrodowych. Jako jedne 
z niewielu stworzeń skutecznie ograniczają liczeb-
ność ślimaków.

Owady pełnią bardzo ważną funkcję. Mogą być za-
pylaczami, czyli dbać o to aby rośliny mogły rosnąć 
i wydawać owoce oraz nasiona. Należą do nich 
m.in. motyle, chrząszcze, skorki, bzygi, osy, trzmie-
le i pszczoły. Są one niezbędne do zapylania wielu 
gatunków roślin, zarówno dzikich, jak i uprawnych. 
Ważne jest, aby uprawiać wiele różnorodnych ga-
tunków roślin, dzięki temu zapylacze mają uroz-
maicona dietę gwarantująca im zdrowe choć nie 

zawsze długie życie. Najbardziej znany nam zapy-
lacz - pszczoła miodna żyje ok. 40 dni, w tym cza-
sie zbiera 3 łyżeczki nektaru, z którego produkuje 
1 łyżeczkę miodu. Na litrowy słoik miodu pracuje 
ok. 250 pszczół.

Czasem bezwiednie niszczone są siedliska owa-
dów. Wiele z nich buduje domki w najmniej spodzie-
wanych miejscach. Trzmiele ziemne wykorzystują 
nory gryzoni lub same tworzą kolonie w kępach su-
chych traw. Niestety nasze zadbane trawniki nie za-
wsze spełniają ich wymagania, dlatego aby im po-
móc, wykonacie luksusowe hotele, w których będą 
mogły zamieszkać.

Często widzimy wokół siebie wiele śmieci takich 
jak puste opakowania po słodyczach, jogurtach, bu-
telki czy puszki po napojach. To licznie okupowane 
stołówki zarówno dla owadów jak i większych zwie-
rząt. Czasem stają się one pułapkami bez wyjścia. 
Zdarza się, że drobne gryzonie wejdą do pustej bu-
telki czy puszki i już nie mogą z niej wyjść. Większe 
zwierzęta myślą, że kolorowe odpadki (np. plasti-
kowe słomki, gumki recepturki, kawałki sznurków, 
błyszczące papierki) to ich pożywienie.

WARSZTATY
Z KLIMATEM
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PRZYGOTUJ:
karty pracy
ołówki
atlasy zwierząt
lupy

WYKONANIE: 
Zadanie wykonujemy w terenie, zatrzymując się w różnych 
miejscach celem poznania jak największej liczby poży-
tecznych zwierząt. Zwracamy uwagę na to, aby na bada-
nych stanowiskach rosły różne rośliny (kwitnące rośliny 
zielne, drzewa, krzewy itp.), żeby były to różne ekosyste-
my (pole, łąka, las, miejsce nad wodą itp.);
Po dotarciu na stanowisko po cichu, nie płosząc zwie-
rząt, staramy się zaobserwować jak najwięcej różnych 
gatunków. Posługując się atlasem rozpoznajemy je i za-
znaczamy na karcie pracy;
W poszukiwaniach pomocne mogą być lupy, które ułatwią 
rozpoznanie najmniejszych organizmów, nawet tych, któ-
re ukryły się pod liśćmi;
Po zakończeniu poszukiwań, zastanówmy się dlaczego 
znalezione organizmy są pożyteczne? Co dobrego robią 
dla przyrody? Jak możemy je chronić?

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Im większa bioróżnorodność, tym zdrowsza i ciekawsza 
jest otaczająca nas przyroda. Niedoceniane, a czasem 
nieznane do tej pory małe organizmy, okazują się być po-
tężnymi sojusznikami w dbaniu o przyrodę. 
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Larwy biedronek i osob-
niki dorosłe żywią się 
mszycami, misecznika-
mi, miodówkami, przę-
dziorkami i młodymi 
larwami motyli. Jedna 
larwa biedronki zjada 
około 600 mszyc.

Żerują nocą, żywią się 
m.in. ślimakami, mszy-
cami, stonką ziemnia-
czaną, jajami śmietek. 
Zimują w stertach liści 
lub pod kamieniami.

Zwane szczypawicami, 
żerują nocą zjadając 
różne owady, w szcze-
gólności mszyce. 

Przypominają osy, ale są 
od nich mniejsze i nie żą-
dlą. Dorosłe bzygi zbiera-
ją pyłek i nektar z kwia-
tów zapylając je. Larwy  
żywią się mszycami. 
Jedna może zjeść ich 
nawet około 800.

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Biedronka i jaja
złożone przez nią

Larwa biedronki

Biegacz zielonozłotyBiegacz skórzasty

Gniazdo z jajamiDorosły skorek

Bzyg prążkowanyBzyg pospolity

Poczwarka biedronki

Biegacz gładki

Wykluwające się larwy 

Larwa bzyga



WARSZTATY
Z KLIMATEM

Pojawiają się przy na-
turalnych zbiornikach 
i przy oczkach wodnych. 
Larwy i owady dorosłe 
żywią się m.in. larwami 
komarów i much, mikro-
organizmami wodnymi 
i larwami płazów.

Dorosłe żywią się pył-
kiem kwiatowym i nek-
tarem. Larwy żywią się 
mszycami (jedna zjada 
ich ok. 500), wciornast-
kami i wełnowcami.

Żywią się pyłkiem i nek-
tarem, odwiedzają rośli-
ny od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni, zapy-
lając je.

Murarka jest bardzo 
pracowitą i bezpieczną 
pszczołą (nie żądli). Za-
pyla wiele roślin kwitną-
cych wiosną.

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Larwa zjadająca mszycęDorosły złotook

Trzmiel ziemnyTrzmiel rudy

MurarkaPszczoła mieszkająca
w hotelu dla pszczół

Wylinka ważki

Jaja na liściu

Trzmiel kamiennik

Kokony w gnieździe
z trzciny
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

Jest najważniejszym 
owadem zapylającym. 
Żeby pszczoły nie wy-
ginęły, powinniśmy 
z dużą rozwagą stoso-
wać chemiczne środki 
ochrony roślin.

Dorosłe owady podob-
nie jak inne owady, od-
wiedzają  kwiaty i je 
zapylają. Ich gąsienice 
będące często szkod-
nikami upraw, stanowią 
pokarm dla drapieżni-
ków i pasożytów.

Pająki są głównymi na-
turalnymi wrogami owa-
dów. We współpracy 
z innymi owadożernymi 
zwierzętami, np. mrów-
kami i ptakami, poma-
gają znacząco zreduko-
wać gęstość populacji 
owadów. Rocznie pają-
ki na Ziemi pochłaniają 
400-800 mln ton ofiar.

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Bielinek kapustnikRusałka pawik

Pająk ze złapaną muchąPająk krzyżak

Pszczoły na plastrze miodu

Gąsienice bielinka
na kapuście

Pajęczyna
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

Jaskółki i jerzyki odgry-
wają ważną rolę, ponie-
waż w ciągu doby jeden 
ptak na potrzeby swoje 
oraz swoich piskląt po-
trafi złowić  nawet do 
6 000 komarów.

W skład codziennej diety 
jaszczurki wchodzą pają-
ki, gąsienice, owady oraz 
ślimaki.

Masowo zjada szkodniki, 
takie jak owady i nagie śli-
maki. Poluje także na du-
że dżdżownice i pająki. 
Czasem łowi także drob-
ne kręgowce. Ponadto jest 
jednym z nielicznych zwie-
rząt pożerających stonkę 
ziemniaczaną.

Jeże pomagają w ogro-
dzie zjadając owady, śli-
maki i dżdżownice, sko-
rzystają także z padliny 
małych zwierząt takich jak 
ptaki, gryzonie czy płazy.

W djecie żab znajdzie-
my wiele owadów (tj, 
komary, meszki, ślima-
ki, muchy i.in.), pająki 
oraz drobne kręgowce. 

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Co pożytecznego robią?

Jaskółka dymówka

Dziupla ptasia

Jerzyk

Dzięcioł

Jeż europejski

Żaba trawna

Zwinka

Ropucha szara

Gniazno jaskółki

Ptasie gniazdo Tropy

Ptaki nie tylko pomaga-
ją ludziom uporać się 
z komarami, ale także 
i z innymi szkodnikami, 
uciążliwymi chociażby 
dla naszych upraw.

Co pożytecznego robią?

Sikora bogatkaKos – samica i samiec Pliszka siwa
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POLECENIE 1.:
Postaw X przy organizmie pożytecznym, który udało CI się zaobserwować.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

Inne

......................

Inne

......................

Inne

......................

Inne

......................
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

POLECENIE 2.:
Wpiszcie w puste pola nazwy zwierząt, należących do określonej grupy (pogromcy szkodników, zapylacze). Zwróćcie 
uwagę na zwierzęta, których sposób odżywiania oraz funkcja zmieniają się w ciągu życia (np. bzyg) – będą to prze-
obrażeni pomocnicy.

............................................ ......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

...................... ............................................

...................... ............................................

...................... ............................................

............................................ ......................

...................... ............................................

POGROMCY SZKODNIKÓW

PRZEOBRAŻENI POMOCNICY

ZAPYLACZE
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Do budowy domku dobre będą wszystkie porowate mate-
riały jakie znajdziecie w swoim otoczeniu. Ponieważ sama 
idea pomocy owadom i budowy dla nich schronienia pozo-
staje w zgodzie z duchem ekologii, najlepiej podążać tym 
tropem i wykorzystać tylko naturalne materiały, z których 
większość można znaleźć we własnym ogrodzie. Poniżej 
znajduje się lista przykładowych materiałów, których moż-
na użyć do budowy.

PRZYGOTUJ:
doniczki – najlepiej gliniane 
słoma lub siano - może to być suchy zwitek siana, garść 
słomek zebranych przy żniwach albo źdźbła traw ozdob-
nych lub pocięte łodygi kukurydzy
puste w środku łodygi (np. trzcina, pędy bambusa, bez 
czarny, forsycja, maliny, róże, pałki wodne, suche kwia-
tostany przekwitniętych kwiatów). Rurki o długości oko-
ło 20 - 25 cm i średnicy otworów około 7-8 mm
suche gałązki, patyki
suche liście
tektura falista (np. ze starych pudełek)
kawałki kory
szyszki
porowate cegły (tzw. dziurawki lub pustaki) - uwielbiają 
je samotne pszczoły. W ceglanych komórkach składają 
swoje jajeczka
deski - najlepiej z drewna drzew liściastych. Wykorzystasz 
je do budowy zewnętrznej ramy, daszku i półek. 
nawiercone wiertarką polana
(wykonaj otwory o różnych rozmiarach)
kępki mchów i porostów
plastikowe butelki (jako powtórne wykorzystanie
materiału) – docięte na długość pędów
nożyczki
sznurek
druciana siatka o gęstych oczkach – zabezpiecza
przed ptakami i wypadaniem użytych materiałów

WARSZTATY
Z KLIMATEM
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

WYKONANIE: 
Domek dla owadów powinien być wypełniony bardzo róż-
norodnymi materiałami, aby zadowolił wymagania i po-
trzeby wszystkich swoich gości. Np. skorki lubią chować 
się w słomie czy sianie, złotooki lubią kryjówki z tektury 
falistej, a murarki potrzebują pustych w środku pędów;
Wystarczy, że napełnimy słomą gliniane doniczki
i zatkniemy je do góry dnem na płocie 
lub powiesimy pod drzewem i już mamy owadzi domek. 
Możemy je również napełnić gliną, w której zrobimy otwor-
ki lub wypełnić je patykami;
Prosty domek wykonamy również z butelki plastikowej, 
z której odcinamy górę tak aby została nam dolna część 
dł. ok. 20 cm. Z tyłu (w dnie butelki) robimy otworek, przez 
który przewlekamy sznurek. Dzięki czemu otrzymujemy 
zawieszkę domku. Teraz wystarczy wypełnić ciasno wnę-
trze np. rurkami z trzciny i gotowe;
Możemy zrobić wspólnie jeden duży hotel dla różnych 
owadów. Wówczas musimy przygotować ramę z desek, 
daszek oraz zabezpieczyć tył (np. płytą meblarską lub de-
skami). W gotowej ramie układamy przygotowane mate-
riały według własnego pomysłu i wyobraźni. Ważne, aby 
były ciasno poupychane;
Domki dla owadów najlepiej umieścić w słonecznym, spo-
kojnym i zacisznym miejscu, osłoniętym od wiatru czy 
deszczu oraz z dala od większych hałasów;
Możemy zawiesić je pod dachem altany lub tarasu albo 
przymocować do pnia drzewa, ustawić na kwiatowej raba-
cie, obok kompostownika w mało używanej części ogro-
du, a nawet na balkonie.

WNIOSKI:

Owady zapylające służą nam od dawien dawna, jednak 
trudno im nadążyć za zmieniającymi się warunkami śro-
dowiska, które jest ich domem. Nie tylko stosowane na 
masową skalę pestycydy przyczyniają się do zmniejszenia 
ich liczebności. Pośrednio winne są temu również środ-
ki chwastobójcze, które działając selektywnie prowadzą 
do powstawania olbrzymich połaci monokultur. Tworząc 
schronienia dla owadów zatrzymujemy je w naszym oto-
czeniu. Odwzajemniają się nam za to zjadając szkodniki 
i zapylając nasze rośliny uprawne. 
Domek to przede wszystkim ich schronienie i miejsce 
do rozmnażania. Czasami posłuży im jako tymczasowy 
przystanek czy letniskowy domek, w którym ukryją się 
przed upałem, deszczem czy grożącym im niebezpie-
czeństwem lub spokojnie odpoczną. To także miejsce 
ich zimowania. Jeśli zapewnisz im takie lokum zostaną 
na twojej działce na cały rok!

50



PRZYGOTUJ:
planszę do gry (jedna na parę lub grupę)
– wersja w pomieszczeniu
żetony (1 x zestaw na parę lub grupę przy grze na papiero-
wej planszy, 3 x zestaw do gry na podłodze lub w terenie)
nożyczki
taśmę papierową – wersja w pomieszczeniu

WYKONANIE: 
Gra przypomina znaną wszystkim grę w kółko i krzyżyk, 
z tą różnicą, że gramy na większej planszy i używamy żeto-
nów z wizerunkiem zapylaczy oraz pożeraczy szkodników;
Przed rozpoczęciem gry ustalamy, czy grają pary czy gru-
py. Od ilości par lub grup będzie zależało, ile uszykujemy 
żetonów czy planszy;
W pomieszczeniu możemy grać na wydrukowanych plan-
szach lub wykleić taśmą na podłodze jedną dużą szachow-
nicę według wzoru i grać na zmianę;
Na zewnątrz, do budowy planszy możemy wykorzystać np. 
patyki czy narysować ją na piasku, albo kredą na asfalcie;
Grę zaczynamy od losowania pierwszeństwa ruchu. Oso-
ba prowadząca, chowa za plecami żeton z zapylaczem 
i pożeraczem, tak aby nikt ich nie widział;
Ustalamy, że grę zaczyna osoba/grupa,
która wylosuje np. zapylacza;
Jedna osoba/grupa wybiera prawą bądź lewą rękę, 
a prowadząca/-y pokazuje co wylosowali i od razu zaczy-
namy rozgrywkę;
Zapylacze (w naszym przypadku) kładą swój żeton w do-
wolnie wybrane miejsce na planszy. Następny ruch mają 
pożeracze, którzy kładą swój żeton na dowolnym polu. Dla 
utrwalenia nazw zwierząt, przy kładzeniu żetonu możemy 
mówić co kładziemy;
Wygrywa osoba/grupa, której uda się ułożyć 4 swoje że-
tony w jednej linii (np. w pionie, poziomie lub po skosie).

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Gra uczy refleksu i spostrzegawczości, pomaga także 
w rozpoznawaniu oraz utrwalaniu gatunków owadów za-
pylających rośliny oraz zwierząt owadożernych. 

51



WARSZTATY
Z KLIMATEM
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PRZYGOTUJ:
śmieci (zebrane w najbliższym otoczeniu lub przyniesio-
ne przez dzieci) – powinny być różnorodne
worki na śmieci
rękawiczki jednorazowe
karty z konturami zwierząt
klej
nożyczki
kartki kolorowego papieru A4

WYKONANIE: 
W trakcie spaceru po okolicy, zbieramy do worków napo-
tkane śmieci. Jeżeli okolica jest czysta, można wcześniej 
przygotować różnego rodzaju śmieci np. zebrane w do-
mu (jednorazowa reklamówka, patyczek do uszu lub po 
lizaku, sznurek, butelka szklana i plastikowa, bateria, na-
krętka, maseczka jednorazowa, spinacze, spinka, gum-
ka recepturka itp.);
Rozkładamy na stole lub podłodze znalezione śmieci;
Prowadząca/-cy tłumaczy wszystkim, że plastikowe to-
rebki, butelki i inne odpadki często postrzegane są̨  przez 
zwierzęta jako pokarm i lądują̨  w ich brzuchach. A to pro-
wadzi do wielu chorób, a nawet śmierci;
Następnie każde dziecko wybiera lub dostaje losowo kar-
tę z jednym zwierzęciem, wycina kontur i przykleja na ko-
lorową kartkę papieru;
Ze znalezionych śmieci wybieramy te, które są zagroże-
niem dla naszego zwierzęcia i przyklejamy na jego syl-
wetce małe fragmenty tych odpadków;
Odpowiadamy na pytanie: Dlaczego są dla nich zagroże-
niem i w jaki sposób im szkodzą? Jak temu zapobiegać? 
Prowadząca/-cy tłumaczy dzieciom jak niebezpieczne 
dla zdrowia są śmieci pozostawione w nieodpowiednim 
miejscu – np. w parku czy na plaży.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Mimo wieloletniej edukacji ekologicznej i obowiązku se-
gregacji odpadów, wciąż znajdujemy je w naszym otocze-
niu. Stanowią one realne zagrożenie dla nas jak i zwierząt, 
a przecież nikt z nas nie chce, aby coś złego im się stało.
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WARSZTATY
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WARSZTATY
Z KLIMATEM

DZIEN V
SEGREGACJA
ODPADÓW



To już ostatnie z naszych spotkań. W ciągu poprzed-
nich dni, dowiedzieliście się wiele o najważniejszych 
sferach Ziemi, świecie roślinnym i zwierzęcym. Zie-
mia to nasze miejsce gdzie żyjemy, mamy swoje 
domy, ale nie zawsze jesteśmy dobrymi gospoda-
rzami - świadczy o tym list od Ziemi. Wierzymy, że 
wszystko zrobicie aby kolejne listy od Ziemi zawie-
rały tylko serdeczne podziękowania za opiekę. Po-
mogą Wam w tym kolejne zadania.

Na początku przećwiczycie swoją zdolność zapa-
miętywania powiązaną z umiejętnością segregacji 
śmieci. Dowiecie się także, jak długo śmieci pozo-
stają z nami oraz będą szkodziły środowisku za-
nim się rozłożą. Zapewne wiecie, że najszybciej 
rozkładają się odpady biologiczne takie jak reszt-
ki owoców lub warzyw. Nieco dłużej pozostaje 
z nami papier. Plastik to czasem kilkaset lat natural-
nego rozpadu. Początkowo dzieli się na mikroczą-
steczki (mikroplastik), które poprzez jedzenie i pi-
cie, dostają się do organizmów zwierząt i ludzi. Na 
niektórych plażach mikroplastik stanowi nawet 8% 

objętości piasku. Niechlubnym rekordzistą w cza-
sie rozkładu odpadów jest szkło, które raz wypro-
dukowane, nie rozkłada się nigdy.

Udając się na spacer, przekonacie się, jak dużo od-
padów jest w naszym otoczeniu, oraz jak niewiele 
trzeba aby je pozbierać, oraz poprzez odpowiednią 
segregację zneutralizować.

W przedostatniej zabawie utrwalicie zasady segre-
gacji oraz przećwiczycie spostrzegawczość, do-
bierając odpad do odpowiedniej kategorii. Nie za-
pomnijmy o tym, że są odpady które nie pasują do 
żadnej z kategorii stanowiąc odpady niebezpiecz-
ne, które należy oddać w punkcie selektywnej zbiór-
ki lub w miejscu ich zakupu. 

Na zakończenie rozruszacie nie tylko komórki mó-
zgowe, ale także całe ciało. Wyginając się w Eko-
-Twisterze, dokonacie po raz kolejny właściwej se-
gregacji odpadów, balansując na rękach i nogach.

WARSZTATY
Z KLIMATEM
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Drodzy Ziemianie! 
Jesteście moimi mieszkańcami już wiele stuleci i nigdy Was o nic nie prosiłam. Jednak jest pewna sprawa, którą muszę Wam 
uświadomić, bo chyba za bardzo ją lekceważycie.

Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo przyczyniacie się do utraty mojego zdrowia i czystości. Przez Was 
niszczeję w zastraszającym tempie. Co dzień mam do czynienia z pożarami lasów, eksplozjami, zanieczyszczeniami po-
wietrza, skażeniem wód itd. Zrozumcie, jestem już w bardzo podeszłym wieku i własnymi siłami nie zawsze mogę sobie ze 
wszystkim poradzić. Przyroda jest zatruwana, niszczona. Mieszkańcy miast i wsi produkują olbrzymie ilości śmieci. Niektó-
rzy, chcąc się ich pozbyć, wywożą je do lasu albo palą w piecu. Na sklepowych półkach jest mnóstwo towarów i często trud-
no się oprzeć przed ich zakupem w nadmiernej ilości. Opakowania po nich to śmieci, których wciąż przybywa. Pamiętam, że 
kiedy Wasi dziadkowie byli dziećmi, oddychali czystym powietrzem, używali wielorazowych siatek na zakupy, a zamiast napo-
jów w kartonikach i plastikowych butelkach, mamy gotowały smaczne kompoty z owoców. Zainteresujcie się moim stanem! 
Zacznijcie najpierw od małych rzeczy np. segregowania śmieci - ilu z Was to robi? Niestety niewielu może się tym pochwa-
lić. Pamiętajcie, że szkodząc mnie, szkodzicie również sobie. Jestem przecież Waszym domem, daję Wam z siebie wszyst-
ko - w zamian pragnę tylko tego, abyście zadbali o moje zdrowie! Jeśli nie zmienicie swojego zachowania, to mogę kiedyś 
przestać istnieć. A co wtedy będzie z Wami? Dokąd pójdziecie? Moja zguba będzie równocześnie i Waszą, a tego chyba żad-
ne z nas nie chce - prawda? Dajcie też szansę cieszenia się moim zdrowym wyglądem tym, którzy dopiero przyjdą na świat. 
Chciałabym służyć jeszcze wielu pokoleniom ludzi - pozwólcie mi na to i zacznijcie zwracać uwagę na coraz bardziej skażo-
ną przyrodę. Chyba lepiej byłoby żyć wśród pięknych, zielonych drzew, odpoczywać w ich cieniu, słuchając kojącego śpiewu 
ptaków? Czy nie lepiej iść na spacer brzegiem czystej rzeki, wdychać świeże powietrze i przejrzeć się w niczym nie zmąco-
nej tafli wody? Jestem pewna, że tak, dlatego powtarzam jeszcze raz: PROSZĘ, ZACZNIJCIE O MNIE DBAĆ, bo moje zdrowie 
jest warunkiem Waszego! Pomóżmy sobie nawzajem!

Pozdrawiam

Wasza Ziemia

WARSZTATY
Z KLIMATEM
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PRZYGOTUJ:
list od Ziemi 
duże kartki (brystol, papier do flipcharta, szary papier) do 
narysowania działań w postaci symboli -  piktogramów 
kredki, ołówki, flamastry 

WYKONANIE: 
Dzielimy uczestników na 3- 4 osobowe grupy. Każda 
z grup dostaje dużą kartkę oraz przybory do malowania;
Prowadząca/-cy lub wskazana osoba odczytuje list od Ziemi;
Każda z grup dzieli kartkę na pół, rysując na podstawie 
listu oraz własnych przemyśleń, po jednej stronie działa-
nia szkodzące Ziemi, a po drugiej ją ratujące;
Wszyscy razem podsumowujemy działania wpływające 
na poprawę dobrostanu naszej planety poprzez wspólne 
napisanie odpowiedzi na list.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Uczestnicy poprzez odsłuchanie listu uświadamiają so-
bie aktualne problemy ekologiczne Ziemi. Poznają zasa-
dy prowadzenia gospodarki zrównoważonej np. właściwe 
gospodarowanie zasobami naturalnymi (oszczędzanie wo-
dy, oczyszczanie ścieków, dbanie o czyste powietrze itp.), 
prawidłowa segregacja śmieci i ponowne ich wykorzysta-
nie, zwiększanie bioróżnorodności w swoim otoczeniu.
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PRZYGOTUJ:
około 10 różnych drobnych odpadów (np. zakrętki, opa-
kowania po jogurtach, patyczki do lodów, kapsle, pudeł-
ka po napojach, nakrętki, torebki foliowe, zużyta bateria, 
długopis czy zepsuta zabawka itp.). Mogą to być śmieci 
znalezione na spacerze
worki na śmieci
materiał do przykrycia (np. chusta, duży ręcznik, koc)
załączone kartki z oznaczeniem rodzaju odpadów

WYKONANIE: 
Zaczynamy od krótkiego spaceru po okolicy,
w celu zebrania rożnego rodzaju śmieci;
Prowadzący/-a układa na podłodze
minimum 10 różnych śmieci;
Na środku przed dziećmi rozkłada
kartki z oznaczeniem rodzaju odpadów;
Siadamy w kółku wokół śmieci i przyglądamy się im przez 
około 1 minutę, starając się zapamiętać jak najwięcej 
z nich. Po tym czasie prowadzący/-a  przykrywa przedmioty;
Wszyscy zasłaniamy oczy lub się odwracamy, a w tym 
czasie, prowadzący/-a w tajemnicy zabiera i chowa je-
den przedmiot;
Zadaniem dzieci jest wskazanie, który odpad zniknął;
Po tym, jak zostaną odgadnięte wszystkie znikające śmie-
ci, sortujemy je zgodnie z frakcją;
Zabawa kończy się, gdy wszystkie przedmioty zostaną 
rozpoznane i odpowiednio zaklasyfikowane.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Szybkie zapamiętanie rozpoznanych rodzajów odpadu, 
gwarantuje lepszą ich segregację i pomaga w utrwale-
niu wiedzy.

Hokus pokus...
Czary mary...

Znikły śmieci?
Nie do wiary!!!
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PRZYGOTUJ:
linę, kredę lub taśmę papierową (malarską)
zebrane na spacerze, lub przygotowane wcześniej śmieci

WYKONANIE: 
Na podstawie poniższego wzoru, wykonujemy oś czasu 
rozkładu odpadów. Pamiętajmy, aby odległości pomiędzy 
poszczególnymi zakresami zachowały proporcje;
W zależności od warunków, oś może być narysowana na 
piasku, zrobiona z liny na trawie, narysowana kredą na 
kostce brukowej czy asfalcie lub wyklejona na podłodze;
Długość osi czasu powinna wynosić minimum 2 m;
Na osi umieszczamy wybrane odpady
według ich czasu rozkładu;
Sprawdzamy ze wzorem z karty pracy, porównując dłu-
gość rozkładu, z długością wydarzeń z naszego życia np. 
długość roku szkolnego, nasz wiek, czas trwania ulubio-
nego serialu, wiek dziadka, wiek najstarszego w okolicy 
drzewa (pomnika przyrody) itp. 

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Konieczność segregacji i ponownego wykorzystania od-
padów dopiero unaocznia nam czas ich rozpadu. Porów-
nując do długości np. naszego życia widzimy, że niektó-
re wyprodukowane odpady, pozostaną z nami na zawsze, 
a nawet będą stanowiły problem dla przyszłych poko-
leń (np. plastik). Dlatego ważne jest znaczne ogranicze-
nie sztucznych materiałów na rzecz biodegradowalnych.
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PRZYGOTUJ:
brystol lub karton
nożyczki 
klej lub dwustronną taśmę klejącą
karty pracy

WYKONANIE: 
Z kartonu lub brystolu wycinamy 24 kwadraty o boku 7 cm;
Wycinamy z karty pracy przykładowe zdjęcia śmieci i na-
klejamy je na przygotowane kartoniki tworząc plakietki;
Dzielimy się na 5 grup - każda odpowiada wybranemu ro-
dzajowi odpadów (np. grupa „BIO”);
Prowadzący/-a, losowo rozkłada plakietki wszystkich grup 
w miejscu przebiegu zabawy;
Każda z drużyn, po kolei, zbiera swoje plakietki stosownie 
do rodzaju śmieci (BIO, papier, plastik, szkło, mieszane);
Każdej grupie osobno mierzymy czas zebrania plakietek;
Wygrywa ta grupa, która wykona zadanie najszybciej, bez-
błędnie oraz uzasadni swoje wybory;
Zabawę możemy powtarzać, zamieniając się rodzaja-
mi odpadów, co pomoże w utrwaleniu wiedzy  o sorto-
waniu śmieci.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Właściwe sortowanie odpadów bywa utrudnione wtedy, 
gdy mamy do czynienia z odpadami niejednoznacznymi. 
Np. paragony mimo, że są z papieru to jednak powinny tra-
fić do śmieci zmieszanych, gdyż pokryte są warstwą ter-
miczną szkodliwą dla środowiska. Podobnie zatłuszczone 
kartony po pizzy. Niektóre z odpadów nie pasują do żad-
nej kategorii. Np. zużyte baterie, powinny być wrzucone 
do oznaczonych pojemników w miejscu zakupu lub punk-
cie selektywnej zbiórki odpadów, podobnie postępujemy  
z lekami, czy opakowaniami po środkach ochrony roślin 
i nawozach. Pamiętajmy, aby nie wyrzucać ich do śmie-
ci bo mogą bezpowrotnie zatruć środowisko a nawet za-
szkodzić naszemu zdrowiu.
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Twister to gra ruchowa (nie tylko dla dzieci), w której udział 
może wziąć od 2 do 9 graczy. Zadaniem uczestników jest 
umieszczanie dłoni lub stopy na wskazanym przez sędzie-
go miejscu na macie.

PRZYGOTUJ:
niepotrzebne prześcieradło lub inną tkaninę o wymia-
rach minimalnych 140 x 170cm, którą można pomalować 
– z niej powstanie mata do gry  
farby plakatowe, markery lub mazaki w kolorach:
żółty, zielony, niebieski czarny i brązowy
plakietki z zadania „1..,2..,3…, nasza Ziemia patrzy”
pojemnik na losy (plakietki)
taśmę klejącą

WYKONANIE: 
Na prześcieradle lub innej tkaninie malujemy kolorowe ko-
ła wg załączonego wzoru z karty pracy. Można użyć tale-
rzy do ich odrysowania, tworząc matę do gry;
Do przygotowanego pojemnika wkładamy losy;
Grupę dzielimy na 4 zespoły (np. Zespół A, B, C i D). Każ-
dy zespół wybiera reprezentanta rozpoczynającego grę;
Reprezentant ustawia się przy jednym boku maty, od któ-
rego jego zespół zaczyna grę;
Wybieramy sędziego, np. osoba prowadząca zajęcia;
Sędzia, wyciąga los i mówi, której kończyny on dotyczy 
(np. prawa noga). Pokazuje go reprezentantowi grupy 
A, a ten rozpoznaje rodzaj odpadu i stawia kończynę na 
odpowiednim polu (np. reklamówka-plastik- pole żółte);
Sędzia losuje ruch dla osób z kolejnych grup (B), (C) i (D);
Obowiązuje kolejność losowania: prawa noga, lewa no-
ga, prawa ręka, lewa ręka;
Za podparcie się łokciem lub kolanem,
uczestnik opuszcza matę;
Wśród losów możemy trafić na takie, których nie moż-
na przyporządkować do żadnej z kategorii. Jeżeli je roz-
poznamy, zyskujemy dodatkowy ruch w postaci zmiany 
miejsca wybranej kończyny z dotychczas zajmowanego 
pola na wygodniejsze. W przeciwnym wypadku, gracz 
traci ruch; 
Rundę powtarzamy do momentu kiedy wszyscy uczest-
nicy wezmą udział w grze;
Zabawę wygrywa ta grupa, która
najdłużej pozostała na macie.

WARSZTATY
Z KLIMATEM

WNIOSKI:

Zabawa utrwala wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętno-
ści oraz usprawnia sensomotorycznie. 
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