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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
MAPĄ ROZWOJU ŚWIATA DO 2030 ROKU

Cele Zrównoważonego Rozwoju to nic innego jak mapa
rozwoju świata zaakceptowana przez wszystkie Państwa
ONZ do 2030 roku. Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to – uzgodniony przez przedstawicieli państw
członkowskich ONZ, świata nauki i biznesu – plan na
rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie. Globalne Cele mają przyczynić się do likwidacji ubóstwa i głodu, ograniczenia dyskryminacji czy
nietolerancji, przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony różnorodności biologicznej oraz zapewnienia, by na
kwestie wody, energetyki czy infrastruktury patrzeć przez
pryzmat dobra społeczeństwa, środowiska i gospodarki.

Cele Zrównoważonego Rozwoju zastąpiły Milenijne Cele
Rozwoju obowiązujące w latach 2000-2015. Cele te skupiały się na eliminacji ubóstwa, głodu oraz chorób i odnosiły
się do Krajów Globalnego Południa (krajów rozwijających
się). Nowe Globalne Cele dodają do znanych nam problemów zrównoważony rozwój, produkcję, konsumpcję i korzystanie ze środowiska, dostęp do energii oraz zmiany klimatu. Oznacza to, że od 2015 roku światowe wyzwania nie
dotyczą tylko poprawy sytuacji w krajach najbiedniejszych,
ale równie wielu reform w krajach rozwiniętych. Zmiany
potrzebne są wszędzie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju
= SDGs = Globalne Cele

*W niniejszym materiale Cele Zrównoważonego Rozwoju będą używane zamiennie z określeniem Globalne Cele oraz skrótem SDGs
(Sustainable Development Goals)
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17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
We wrześniu 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.
W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030, który zawiera 17 Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). SDGs mają swoje rozwinięcie
w 169 szczegółowych celach – zadaniach. Polska, razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ, zobowiązała się
je zrealizować do 2030 roku.
Poniżej przedstawiamy brzmienie wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.
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Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we
wszystkich jego formach na całym
świecie

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do
stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii w przystępnej cenie

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe
i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy,
pełne i produktywne zatrudnienie oraz
godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 10: Zmniejszyć nierówności
w krajach i między krajami

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz
wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków
sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

SDG dla dzieci

Cel 13: Podjąć pilne działania
w celu przeciwdziałania zmianom
klimatu i ich skutkom

Cel 14: Chronić oceany, morza
i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić
wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować
na wszystkich szczeblach skuteczne
i odpowiedzialne instytucje sprzyjające włączeniu społecznemu
Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na
rzecz zrównoważonego rozwoju

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz
promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych,
zrównoważone gospodarowanie
lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces
degradacji gleby oraz powstrzymać
utratę różnorodności biologicznej
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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
A EDUKATORZY I NAUCZYCIELE

Cele Zrównoważonego Rozwoju wyróżnia przede wszystkim to, że zintegrowały one różnorodne środowiska na
rzecz osiągnięcia wspólnych celów. Świat nauki, administracji publicznej i biznesu zdał sobie sprawę, że żadna
zmiana nie nastąpi, jeśli Globalne Cele pozostaną jedynie
na poziomie państwowym. Dlatego też Fundacja CultureLab włączyła się w działania świata nauki, w tym uczelni
wyższych, akademii, szkół i przedszkoli na całym świecie,
zachęcając wszystkich do podążania wspólną drogą.
Przed nami – nauczycielami, pedagogami i edukatorami –
bardzo ważne zadanie. Powinniśmy przekazać najmłodszemu
pokoleniu wiedzę, umiejętności i wartości, które umożliwią mu w przyszłości podejmowanie świadomych decyzji
dotyczących środowiska lokalnego, krajowego i globalnego.
Możemy zachęcić najmłodsze dzieci do krytycznego myślenia
na temat otaczającego ich świata i do podejmowania działań
mających na celu pozytywne zmiany.

I Have a Dream nabrało w 2015 roku nowego brzmienia.
My, Członkowie Fundacji CultureLab, włączamy się w międzynarodowy głos zawarty w czwartym postulacie Agendy
2030. „Mamy marzenie, by do 2030 roku wszyscy uczący
się przyswoili wiedzę i nabyli umiejętności potrzebne do
promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między
innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego
rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania pokoju i niestosowania
przemocy, globalnego obywatelstwa, różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.”
Dziękujemy każdemu, kto wraz z Fundacją CultureLab
włączy się w ten międzynarodowy ruch. Jedynie dzięki
wspólnym działaniom uda nam się wszystkim osiągnąć
Globalny Cel.

Idea edukacji dla zrównoważonego rozwoju została zapisana w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59), która weszła w życie 1 września 2017 roku. Spisano tam zobowiązanie Polski do działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. „System oświaty zapewnia w szczególności: upowszechnianie wśród dzieci i
młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali
lokalnej, krajowej i globalnej” (rozdz. 1, art. 1, pkt. 15).
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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
A FUNDACJA CULTURELAB

Fundacja CultureLab prowadzi portal TupTupTup.org.pl
– największy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie w
całości poświęcony edukacji o zrównoważonym rozwoju.
Jest on przeznaczony dla rodziców, nauczycieli i edukatorów najmłodszych dzieci.
TupTupTup.org.pl to portal poświęcony ważnym sprawom
przedstawianym jednak w prosty i przystępny sposób.
Dzięki autorskim bajkom, grom i zabawom, zadaniom ruchowym i artystycznym najmłodsi zapoznają się z takimi
tematami, jak zmiany klimatu, energia odnawialna, prawo
do życia w rodzinie czy miasta przyjazne dziecku.

Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną
wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mądrą edukację dla dzieci. Działa na poziomie makro, wspierając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci, oraz na poziomie mikro, prowadząc liczne
warsztaty dla dzieci w Warszawie i innych miastach Polski.
Fundacja należy do sieci organizacji The World’s Largest
Lesson, która przy wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje
dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców do włączenia się do Grupy Edukatorów SDG - liderów wprowadzenia zmian w edukacji. Wystarczy wysłać e-mail pod adres TupTupTup@culturelab.pl, podać w nim swoje imię, nazwisko
oraz nazwę placówki, którą reprezentuje, by dołączyć do grupy. Wspólnie wymieniamy doświadczenia, wspieramy się,
przekazujemy pomysły z kraju oraz świata na temat tego, jak angażować dzieci w realizację Globalnych Celów.
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7 EKOCELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wzajemnie się przenika i uzupełnia. Wiele z Celów – takich jak Cel 1 – Nie dla
biedy czy Cel 11 – Zrównoważone miasta – wykracza poza kwestie czysto środowiskowe, gospodarcze lub społeczne.
W przypadku Celu 11 – Zrównoważonych miast – szczegółowe zadania odnoszą się zarówno do jakości życia w slumsach,
transportu, dziedzictwa kulturowego, jak i dostępu do obszarów zielonych. W tym materiale skupimy się jedynie na 7 z
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które bezpośrednio odnoszą się do kwestii środowiskowych.
Cel 6
Czysta woda i
dobre
warunki
sanitarne
Cel 12
Odpowiedzialna
konsumpcja

Cel 7
Czysta
energia

Cel 13
Nie dla
zmian
klimatycznych

W następujących podrozdziałach przedstawimy każdy
z powyższych Globalnych Celów wraz ze szczegółowymi zadaniami. Tak teoretyczną wiedzę uzupełnimy o kilka sugestii tematów, które można podjąć na warsztatach,
zajęciach i lekcjach z dziećmi w nawiązaniu do danego
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Cel 11
Zwórnoważone
miasta

Cel 14
Życie
podwodne

Cel 15
Życie na
lądzie

Globalnego Celu. Zachęcamy Państwa do poprowadzenia
własnych, autorskich zajęć i podzielenia się z nami scenariuszami i zdjęciami. Najciekawsze materiały zostaną przez
nas opublikowane na portalu tuptuptup.org.pl oraz rozdysponowane wśród Grupy Edukatorów SDG.

SDG ZWIĄZANE
Z EKOLOGIĄ
I OCHRONĄ ŚRODOWISKA
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6 CEL: Czysta woda i sanitariaty

Jak zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych
poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi?

Woda i sanitariaty leżą u podstaw zrównoważonego rozwoju. Bez wody nie przeżyją ani ludzie, ani ziemska fauna
i flora. Cel 6 dotyczy nie tylko kwestii związanych z wodą
pitną, sanitariatami i higieną. Uwzględnia również jakość
i dostępność zasobów wodnych na całej Ziemi.
Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie
Agedy 2030):
• zapewnić dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie;
• zapewnić dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich;
• likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania
szkodliwych substancji chemicznych i materiałów mających szkodliwy wpływ na wodę;
• zmniejszyć ilość nieoczyszczonych ścieków oraz podnieść poziom recyklingu;
• rozwiązać problem niedostatku wody;
• zwiększyć współpracę, w tym transgraniczną, przy regulowaniu zasobów wodnych;
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• zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od
wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki,
jeziora i wody podziemne;
• wesprzeć kraje rozwijające się w działaniach na rzecz
gromadzenia wody, odsalania, oczyszczania ścieków, recyklingu etc.;
• wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności
w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi.
Tematy do dyskusji z dzieckiem:
• źródła wody pitnej na ziemi (ilustracje);
• najbardziej znane jeziora i rzeki na ziemi;
• różne typy sanitariatów/toalet na świecie;
• higiena w trakcie toalety;
• wysypiska śmieci a czystość wód;
• woda jako źródło życia dla flory i fauny;
• rośliny najbardziej zależne od wody;
• pochodzienie soli;
• rola lasów jako filtrów wody.

SDG dla dzieci

7 CEL: Czysta energia

Jak zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej
i nowoczesnej energii po przystępnej cenie?

Postęp w wykorzystywaniu zrównoważonej energii jest
wciąż niewystarczający. Jeśli zmiany utrzymają się na takim poziomie jak obecnie (2017 r.), to cele będą dalekie od
realizacji w 2030 roku. Zmiany w kierunku wykorzystywania czystych źródeł energii wymagają zarówno wyższego
poziomu finansowania, jak i odważniejszych zobowiązań
politycznych, a także gotowości do korzystania z nowych
technologii na znacznie szerszą skalę. W Polsce, bazującej
energetycznie na węglu, niezbędne jest rozpoczęcie szerszego dialogu społecznego i szybkiego zmodernizowania
powiedzenia „Polska węglem stoi”.

umożliwiające dostęp do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych.
Tematy do dyskusji z dzieckiem:
• rodzaje energii odnawialnej (ilustracje, kolorowanki,
puzzle);
• energia słoneczna, wietrzna i wodna;
• współczesne wynalazki i gadżety na energię słoneczną;
• oszczędność energii (Co zrobić w domu lub w przedszkolu, żeby oszczędzić energię?).

Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie
Agendy 2030):
• zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo,
niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych;
• zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym;
• czerpać ze źródeł energii dwa razy efektywniej;
• zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią;
• rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie
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CEL 11: Zrównoważone miasta

Jak uczynić miasta bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu?

W 2015 roku liczba osób zamieszkujących tereny miejskie
osiągnęła 4 miliardy, co stanowiło 54% światowej populacji. Do 2030 roku liczba ta ma przekroczyć 5 miliardów.
Szybka urbanizacja przyniosła ogromne wyzwania. Rosnąca liczba mieszkańców slumsów, zwiększone zanieczyszczenie powietrza oraz nieplanowane rozrastanie się
miast, co zwiększa podatność na katastrofy, wymaga strategicznego zarządzania. Konieczne jest lepsze planowanie,
uwzględniające kwestie środowiskowe.
Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie
Agendy 2030):
• wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia
światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
• zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym powodzi, a także zmniejszyć liczbę osób nimi
dotkniętych;
• obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziały-
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wania miasta na środowisko, zwracając szczególną uwagę
na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami;
• wspierać korzystne środowiskowo połączenia osób pomiędzy obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi.
Tematy do dyskusji z dzieckiem:
• światowe dziedzictwo przyrodnicze (najciekawsze przykłady ze świata, m.in. z Polski);
• smog – co to jest i jak mu przeciwdziałać;
• segregacja śmieci (Jak segregować? Dlaczego jest to ważne?);
• energia cieplna zimą, nowinki dotyczące budynków
energooszczędnych (Jak ogrzewamy dom? Czy mamy alternatywę?);
• rodzaje transportu na świecie – ilustracje, zgadywanki
(Jaki transport wybrać w trakcie poruszania się po mieście?).

SDG dla dzieci

CEL 12: Odpowiedzialna konsumpcja*
Jak zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji?

Wzrost gospodarczy oraz rozwój związane są z produkcją dóbr oraz usług, które polepszają jakość naszego życia.
Każdy rozwój i zmiany w gospodarce niosą jednak za sobą
ślad środowiskowy. Chcielibyśmy, aby był on jak najmniejszy. Aby tak się stało, zrównoważony wzrost i rozwój wymagają zminimalizowania zużycia zasobów naturalnych
oraz materiałów toksycznych. Wymagają również ograniczenia produkcji odpadów i zniwelowania zanieczyszczeń
w trakcie całego procesu produkcji i konsumpcji. Hasła
„zero waste” – zero odpadów czy „gospodarka obiegu zamkniętego” stają się coraz bardziej nośne. Mamy nadzieję,
że do 2030 roku będą naturalną częścią rzeczywistości.
Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie
Agendy 2030):
• zapewnić efektywne zużycie zasobów naturalnych;
• zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności oraz zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji;

• zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami;
• zmniejszyć poziom substancji chemicznych w powietrzu,
wodzie i glebie;
• obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie;
• zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa kopalne sprzyjające ich zbędnemu zużyciu.
Tematy do dyskusji z dzieckiem?
• znane zasoby naturalne (zdjęcia, zgadywanki);
• praktyczne sposoby na niemarnowanie żywności;
• przykłady miejsc wykorzystujących żywność bliską terminowi przydatności, np. banki żywności;
• detergenty (Gdzie ich używamy i czy możemy je czymś
zastąpić?);
• upcykling – pomysły na nadanie drugiego życia butelkom, słoikom itp.;
• wycieczka na wysypisko śmieci.

* Cel 7 jest interdyscyplinarny i dotyczy w dużym stopniu gospodarki oraz zrównoważonego zarządzania firmą.
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CEL 13: Nie dla zmian klimatycznych

Jak podjąć działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom?

Zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi na świecie, zwłaszcza najbiedniejszych. Pilne działania mające na celu zapobieganie
zmianom klimatycznym jest jednym z bardzo istotnych
punktów Agendy 2030. Edukacja powinna być kluczem
do wykształcenia nowego pokolenia czującego odpowiedzialność za powstrzymanie zmian klimatycznych. Klimat
systematycznie się ociepla. W 2016 roku padł nowy rekord
– 1,1°C powyżej okresu przedindustrialnego. Susze oraz
brak wody pitnej stają się coraz powszechniejsze na całym
świecie.
Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie
Agendy 2030):
• krajowe polityki i strategie muszą włączyć działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym;
• zwiększyć poziom edukacji na temat łagodzenia zmian

klimatycznych;
• wywiązać się ze zobowiązania do zmobilizowania 100
miliardów USD rocznie do 2020 roku na potrzeby krajów
rozwijających się – na znaczące działania mające łagodzić
skutki zmian klimatycznych.
Tematy do dyskusji z dzieckiem:
• konsekwencje zmian klimatycznych (zdjęcia);
• zmiany klimatyczne (Co można zrobić w domu i przedszkolu, by w swojej przestrzeni ograniczyć czynniki zmieniające klimat?);
• zagrożone gatunki zwierząt (Które zwierzęta są zagrożone wyginięciem z powodu zmian klimatycznych?);
• temperatura powietrza zimą i latem (Czy średnia temperatura powietrza zmienia się w porównaniu do danych
sprzed kilkudziesięciu lat?).

*Większość tematów poruszanych w obszarze woda, energia, życie na lądzie nawiązuje do zmian klimatycznych. Tylko
uczenie najmłodszych dzieci postawy odpowiedzialności i dbania o najbliższe, lokalne środowisko może przełożyć się bezpośrednio na powstrzymanie w przyszłości zmian klimatycznych.
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CEL 14: Życie podwodne

Jak chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób
zrównoważony?

Zmiany klimatu mają bardzo negatywny wpływ także na
jakość oceanów i mórz – powodują coraz większe zakwaszenie oceanów i postępujące zanieczyszczenie wód. Ponadto przyczyniają się do zbyt dużych połowów ryb oraz
zagrażają istniejącemu życiu podwodnemu. Od początku
rewolucji industrialnej oceany zaabsorbowały 1/3 dwutlenku węgla uwalnianego w wyniku działalności człowieka, łagodząc odczuwalny przez nas wpływ zmian klimatycznych. Wpływa to jednak negatywnie na zbiorniki
wodne – rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla obniża
Ph wody, zakwaszając ją. Jak można domyślić się, wpływ
zakwaszenia wód na podwodną florę i faunę jest negatywny i obecnie szczegółowo badany.
Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie
Agendy 2030):
• zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych
w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków
żywnościowych zrzucanych do morza;
• chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy;

• zminimalizować skutki zakwaszenia oceanów;
• uregulować kwestie pozyskiwania owoców morza oraz
wyeliminować nadmierne i nielegalne połowy, odbudować
populację ryb;
• objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów
morskich.
Tematy do dyskusji z dzieckiem:
• śmieci w wodzie (ilustracje zanieczyszczonego oceanu)
(Skąd wzięły się odpady w zbiornikach wodnych?);
• rafy koralowe zagrożone wyginięciem (ilustracje, bajka,
porównanie żywej i martwej rafy);
• rośliny i zwierzęta, które spotykamy przy brzegu – rozpoznawanie krabów, meduz itd.;
• tankowce (Dlaczego awarie tankowców są niebezpieczne?);
• ryby, ssaki i płazy żyjące pod wodą zagrożone wyginięciem.
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CEL 15: Życie na lądzie

Jak chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych i gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności
biologicznej?

Postęp w ochronie oraz zrównoważonym użytkowaniu
ziemskich ekosystemów i gatunków jest nierówny. Tępo
wylesiania zostało spowolnione. Coraz większą wagę przykłada się do ochrony obszarów gwarantujących zachowanie różnorodności biologicznej Ziemi. 15% jej powierzchni jest pod ochroną. Jednocześnie utrzymuje się tendencja
utraty różnorodności biologicznej. Kłusownictwo pozostaje poważnym problemem.
Zadania szczegółowe do 2030 roku (skrót na podstawie
Agendy 2030):
• zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone
lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia;
• zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte pustynnieniem, suszami
i powodziami;
• zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności biologicznej;
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• podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degradację naturalnych siedlisk; powstrzymać utratę bioróżnorodności;
• chronić zagrożone gatunki i zapobiec ich wyginięciu;
• podjąć pilne działania kończące z procederem kłusownictwa i handlem chronionymi gatunkami zwierząt i roślin.
Tematy do dyskusji z dzieckiem:
• pustynie i półpustynie (charakterystyka, rośliny i zwierzęta);
• góry (najwyższe szczyty, najbardziej znane pasma górskie, legendy i historie z nimi związane);
• zagrożone gatunki zwierząt na świecie i w Polsce (quizy,
puzzle, kolorowanki);
• rozpoznawanie gatunków drzew w Polsce (wycieczka do
lasu, zielnik, ilustracje, liście);
• kłusownictwo (Które gatunki zwierząt są zagrożone kłusownictwem? Dlaczego?);
• rodzaje lasów (lasy równikowe, tajga, lasy w Polsce).

EDUKACYJNE BAJKI
O SDG

SDG dla dzieci

Wodne podchody (oszczędzanie wody – SDG 6)
Wodne podchody to pełna zagadek i humoru przygoda o tym,
jak Tola i Urwis brali udział w zawodach harcerskich na temat
oszczędzania wody. Bajka skłania do refleksji i uczy. „Uwaga!
Proszę, powiedzcie, co takiego zrobiliście dziś rano w domu, co
ograniczyło zużycie wody? – spytał harcerz Ryś.
– Hm... – zaczął zastanawiać się Urwis. – Nalałem pełną
wannę wody, a powinienem nalać dużo mniej. Myjąc zęby,
kręciłem kurkami. Lałem wodę przez cały czas szczotkowania, a to chyba też jest zły przykład. Rety! – podrapał się
po uchu Urwis. – Chyba nic nie przychodzi mi do głowy
– przyznał zasmucony”.
Timbuktu – wrota do zielonej energii (odnawialna energia – SDG7)
Czy ktoś z Was czuł smród wydobywający się z generatorów prądotwórczych? Nieprzyjemny zapach i ogromny
hałas towarzyszył przyjaciołom w trakcie wizyty w Timbuktu. Pewnego dnia na lokalny targ przybędzie gepard
z mnóstwem magicznych rzeczy pobierających swoją moc
ze słońca i wiatru. Czy takie rzeczy istnieją? Czy mogą zastąpić stary generator? Czy wszystkim potencjalne zmiany
będą się podobać?
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O Smogu Wawelskim i Gwar-szawie (zrównoważone
miasta – SDG11)
Czy Tola u siebie na wsi może bezpiecznie jeździć rowerem? Dlaczego Urwis nie chce zamieszkać w Warszawie?
Skąd bierze się smog w Krakowie? Czy istnieje miasto
przyjazne dla ludzi i zwierząt?
Adam Mały i Królik Skok ratują zawody nad Wielką
Krokwią (smog – SDG11)
W Zakopanem, nad Wielką Krokwią, odbywają się zawody
w skokach narciaskich. Królik Skok i Adam Mały rozpoczynają turniej amatorów. Niestety właśnie tego dnia nad
Zakopanem zawisł smog. Dlaczego Adam Mały upadnie?
Czy zawody zostaną odwołane? Co zrobią kibice, by poprawić jakość powietrza i umożliwić ponowne rozpoczęcie
zawodów?
Madam Śmie(ciuszka) (upcycling – SDG12)
Dlaczego zwierzaki zaśmieciły połowę lasu? Czy Madam
Ciuszka jest prawdziwą kreatorką mody? Czy można wykonać coś modnego ze starych rzeczy? Co to takiego upcycling?

SDG dla dzieci

Inżynierka Wilczyca (segregacja śmieci – SDG 12)
Inżynierka wilczyca to bajka zarówno o sile kobiet, jak
i o potrzebie segregacji śmieci. W pewien letni poranek
Inżynierka wilczyca bierze udział w zawodach na stworzenie najbardziej niezwykłej rzeczy z odseparowanych butelek PET. Urwis ma jej w tym pomóc, segregując wszystkie
zebrane śmieci na papier, plastik, szkło, metal i resztki jedzenia. Czy aby wszystkie śmieci dobrze posegreguje? Czy
butelki PET trafią do żółtego pojemnika?
Las ochroni nas (sadzenie lasów – SDG15)
Urwis i Pola spędzają wakacje u swojego przyjaciela Jelenia w Beskidzie Żywieckim. Niestety pogoda nie dopisuje
i po kilku ulewnych dniach przez stok przechodzi lawina
błotna, łamiąc drzewa i zagradzając koryto w dolinie rze-

ki. Kogo Pola wezwie na pomoc? Które zwierzęta będą się
cieszyć z powstałych podmokłych terenów, a dla których
będzie to walka o przywrócenie domu? Między bukami,
jaworami i dębiną rozegra się pełna emocji akcja.
W łapach niedźwiedzia polarnego (zmiany klimatu –
SDG13)
Urwis postanawia sprawdzić, czy zmiany klimatu naprawdę następują. We troje wylatują pod Biegun Północny. Nie
wszystko idzie jednak po ich myśli. Czy Tola i Urwis dopłyną do brzegu na krze? Dlaczego niedźwiedź polarny jest
głodny? Powierzchnia lodów Arktyki maleje czy rośnie?
Co wyniknie z rozmowy niedźwiedzia i trojga przyjaciół?
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Rafa koralowa w niebezpieczeństwie (rafa koralowa –
SDG14)

Wietnamskie Targowisko (ochrona zagrożonych gatunków zwierząt – SDG15)

Przyjaciele wyruszają do Parku Narodowego Ras Muhammad w Egipcie. Jest tam najpiękniejsza rafa koralowa na
której zwierzaki zobaczą tysiące kolorowych ryb, żółwie
wodne i... jednego przestraszonego i proszącego o pomoc
delfina. Dlaczego delfin będzie prosił o pomoc? Czy zdoła
przekonać naszych bohaterów do udzielenia pomocy? Czy
uda się powstrzymać kłusowników?

Urwis wybiera się do Wietnamu na nocne targowisko.
Chce kupić oryginalny prezent dla swoich przyjaciółek.
Nocne zakupy będą dużo bardziej niebezpieczne i zaskakujące, niż się spodziewał. Czym pyton będzie kusił Urwisa? Ze skór i skorup jakich zwierząt wykonane były torebki
na targowisku? Czy Urwisa aresztują za zakup nielegalnej
torebki? Co krokodyl syjamski doradził Urwisowi na pożegnanie?
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Czy woda jest czysta?
Eksperyment #1. Jakie Ph ma woda?

Jaką wodę pijemy? Czy każdy deszcz przynosi ulgę roślinom? Czy wszystkie płyny, które spożywamy w ciągu
dnia, są dobre dla naszego organizmu? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania pomoże nam pierwszy eksperyment z serii „Czy woda jest czysta?”.
1

2

3

4

5

6

Materiały:
• kieliszki/szklanki
• woda z kranu
• woda gotowana
• mineralna woda
• woda z kałuży
• ocet
• dowolne napoje (opcjonalne)
• papierki lakmusowe

Eksperyment jest łatwy, ale ciekawy nawet dla dorosłego – w jego trakcie badamy poziom ph wody. Oczywiście zanim zaczniemy, trzeba wytłumaczyć dziecku kilka podstawowych pojęć związanych z eksperymentem, czyli kwasowość
i zasadowość cieczy. Spróbujemy w ten sposób zobaczyć, czy woda z kranu,
woda przegotowana, deszczówka i woda mineralna mają odmienne pH.
Zanurzamy papierek lakmusowy w wodzie i patrzymy, czy i jak zmienia kolor.
Neutralne pH to 7 i żółto-zielony kolor na skali ph. W eksperymencie, który
przeprowadziliśmy na własną rękę, woda z kranu, gotowana woda i deszczówka
wypadły podobnie, czyli ph wynosiło ok. 7 (co swoja drogą jest dość pocieszające), woda mineralna miała nieco wyższy odczyn zasadowy. Żeby zasymulować
ph kwaśnych deszczy, dodajmy kropelkę octu do deszczówki. Papierek lakmusowy natychmiast zmienia kolor na pomarańczowy.
Zjawisko kwaśnych deszczy to częsty problem tam, gdzie powietrze jest mocno zanieczyszczone. Deszcz, opadając, łączy się z zanieczyszczeniami w powietrzu – w ten sposób cierpi przede wszystkim flora, ponieważ rzadko która
roślina toleruje podłoże zakwaszone (chociaż jest niewielka grupa roślin, która
wymaga kwasowego ph, ale jest to mała grupa). Wystarczy podlewać roślinkę
w doniczce kwaśną wodą, aby już po krótkim czasie zauważyć, że będzie kiepsko się rozwijała i wręcz chorowała.
Kiedy dziecko zapozna się już z pojęciem kwasowości i zasadowości cieczy, proponujemy zbadać ph płynów, które pijemy. Z pewnością ciekawie będzie zanurzyć papierek lakmusowy w coca-coli lub innym napoju gazowanym, mleku
lub kawie.
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Czy woda jest czysta?

Eksperyment #2. Łączymy wodę i detergenty
Współczesny człowiek używa na co dzień coraz więcej detergentów, ale czy są one bezpieczne dla środowiska?
W drugim eksperymencie zobaczymy co się stanie, kiedy do wodę połączymy z detergentem.

1

2

3

4

5

6

Wlejmy do wody trochę płynu do mycia naczyń i wymieszajmy obie ciecze.
Zanurzmy piórko i wysuszmy je. Teraz możemy porównać oba pióra – przed
kąpielą w wodzie z rozpuszczonym detergentem i po niej. Żeby usprawnić ten
proces, nalejmy kilka kropelek wody na nasze wysuszone piórko oraz pióro,
którego nie zanurzaliśmy w wodzie.
Woda w pierwszym przypadku szybko zmoczy pióro. Drugie piórko pozostanie
suche, ponieważ jest wodoodporne. Dzieje się tak, ponieważ pióra ptaka mają
niewidzialną tłustą powłokę, która pozwala im pływać w wodzie i pozostawać
suchymi.

Materiały:
• woda
• płyn do mycia naczyń
• szklanka/kieliszek/kubek
• dwa piórka
• pipeta

Ptaki, które trafią do wody z wysokim stężeniem detergentów, będą pozbawione ochronnej warstwy, którą rozpuszczą detergenty. Mokre pióra są cięższe
i ptakom jest o wiele trudniej latać. Może to spowodować nawet ich śmierć.
Dlatego też tak ważne jest ograniczanie korzystania z detergentów.
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Czy woda jest czysta?
Eksperyment #3. Łączymy olej i wodę

I ostatni eksperyment z serii „Czy woda jest czysta?”. Tym razem zbadajmy właściwości oleju w połączeniu z wodą oraz
porozmawiajmy o skutkach wycieków ropy naftowej do wód oceanicznych.

1

2

Materiały:
• woda
• olej
• szklanka/kubek/kieliszek
• piórka
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Olej wlewamy do wody i mieszamy. Olej tworzy oleistą plamę na powierzchni
wody, ponieważ jako lżejszy od wody nie rozpuszcza się w niej. Zanurzamy
jedno piórko, po wyjęciu z wody badamy je i porównujemy z suchym. Dostrzegamy, że piórko jest posklejane i cięższe.
Oleista plama w eksperymencie to plama ropy naftowej w rzeczywistości, która
pojawia się w zbiornikach wodnych jako efekt błędów w procesie eksploatacji
złóż ropy naftowej na dnie morskim. Ten prosty eksperyment pokazuje zarazem, co dzieje się z ptakami, które trafiły do takich wycieków i plam ropy naftowej. Nie mogą latać, ponieważ stają się zbyt ciężkie i tracą ergonomiczność. Dodatkowo oleista plama nie przepuszcza promieni światła oraz powietrza. Inne
zwierzęta morskie pozbawione są możliwości pobierania tlenu, a fotosynteza
roślin w znacznym stopniu jest utrudniona, skazując tym samym podwodne
organizmy na wyginięcie.

SDG dla dzieci

Filtr do wody
Projekt inżynieryjny

Czysta woda jest niezbędna do życia każdego człowieka. To nie wojny czy klęski żywiołowe powodują największy odsetek zgonów na świecie. To brak dostępu do czystej wody pitnej, a w konsekwencji odwodnienie z powodu rozwolnienia
jest ich najczęstszą przyczyną.
W Polsce mamy szybki i łatwy dostęp do czystej, pitnej wody. Warto jednak porozmawiać z dziećmi na temat możliwości
oczyszczenia wody w sytuacji kryzysowej. Poniżej prezentujemy jeden z najczęściej spotykanych sposobów na przefiltrowanie wody w warunkach domowych.
Butelkę po wodzie przecinamy u podstawy. Korek odkręcamy. W jego miejsce przykładamy gazik lub filtr do kawy i mocujemy go za pomocą mocnego
sznurka lub gumki recepturki. Tak przygotowaną końcówkę filtra odwracamy
do góry nogami.
Do butelki wsypujemy drobnoziarnisty piasek (ok. 4 cm wysokości butelki).
Wyrównujemy. Na piasek wsypujemy węgiel aktywny. Im grubsza warstwa węgla aktywnego, tym większa szansa na wychwycenie większości toksyn.
Węgiel aktywny to taki węgiel, który jest elektrododatni. Dzięki swojej właściwości przyciąga wiele zanieczyszczeń i związków chemicznych, a także związki
organiczne, pestycydy, herbicydy czy rozpuszczalniki. Węgiel aktywny nie usuwa efektywnie osadów ani pyłów. Woda po przefiltrowaniu wciąż może mieć
mętny kolor.

Materiały:
• butelka PET
• nóż
• gazik/filtr do kawy
• sznurek/gumka
• piasek (drobnoziarnisty i gruboziarnisty)
• węgiel aktywny
• żwir
• woda

Na węgiel usypujemy warstwę gruboziarnistego piasku, a następnie żwiru. Celem polepszenia właściwości filtracyjnych, trzy warstwy: węgiel – piasek gruboziarnisty – żwir, usypujemy dwukrotnie.
Do tak przygotowanego filtra możemy wlać wodę.
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Wodne stworzonka akwarelowe
Plastyka

To zadanie jest świetne z wielu powodów. Jest to zabawa: 1. kreatywna, która pobudza wyobraźnię; 2. oddechowa, która
korzystnie wpływa na wymowę dziecka; 3. plastyczna, ponieważ bazuje ona na wykorzystaniu farb akwarelowych, które
są doskonałe do mieszania kolorów i zabawy stopniem nasycenie farby, jej przezroczystością.

2

1

Materiały:
• papier do malowania farbami
akwarelowymi (świetnie chłonie
wodę, jest grubszy i ma nierówną fakturę, dzięki czemu farba
akwarelowa świetnie się trzyma
powierzchni kartki)
• farby akwarelowe
• kubek z czystą wodą
• paleta – opcjonalnie
• pipeta
• rurka do picia
• cienkopis/flamaster/pióro z czarnym tuszem
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Pipetą nabieramy trochę czystej wody i wyciskamy na paletę, następnie nabieramy trochę farby akwarelowej i zabarwiamy farbę w jednej z przegródek
palety. Wykonujemy te czynność kilka/kilkanaście razy (w zależności od tego,
jak wielu kolorów chcemy użyć). Możemy również nie używać palety, tylko
wprost na papier wyciskać pipetą krople wody, a potem pędzlem z wybraną farbą ostrożnie dotykać pojedynczych kropli. Krople powinny być w miarę duże,
mogą być w tym samym kolorze lub w różnych (wtedy będzie to okazja do poznania zasad mieszania kolorów). Po zabarwieniu wody rozdmuchujemy kropelki wody przy pomocy rurki do picia. Po wykonaniu kilku wodnych kleksów
zostawiamy kartki do wyschnięcia na kilkanaście minut – zależy nam na całkowitym wyschnięciu kartki. Teraz wyobraźnia powinna nam podpowiedzieć, co
powstałe kleksy mogą przypominać (zwierzę, postać, ufoludka, a może statek
kosmiczny?). Na wyschniętym kleksie farby rysujemy kontury tego, co kleks
nam przypomina. Być może też na kartce papieru powstanie cała historia, co
jest dodatkowym atutem zabawy, ponieważ w ten sposób dziecko ćwiczy myślenie przyczyno-skutkowe oraz mowę (może później opowiedzieć wszystkim
historię, która powstała u niego na kartce).
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Energia wodna
Projekt inżynieryjny

Czym jest energia wodna? Jak powstaje? Człowiek nauczył się wykorzystywać energię wody dawno temu. Już w
III w. p.n.e. w użyciu było koło wodne – poprzednik i wzór dla współczesnych turbin wodnych. Koła wodne służyły do
napędu młynów wodnych w kuźniach czy tartakach.

1

2

Odcinamy górną część butelki i robimy dwa nacięcia o głębokości ok. 2 cm
i szerokości ok. 3 mm po przeciwnych stronach butelki. Kartę przecinamy na
cztery identyczne części. Na korku robimy cztery nacięcia na krzyż, aby włożyć każdą z czterech części karty. W ten sposób powstał wirnik turbiny, który
obraca się w wyniku przypływu wody. Z dwóch boków korka wkładamy wykałaczki lub przecięte patyczki do szaszłyków. Teraz możemy włożyć nasz wirnik
w przygotowane wcześniej wcięcia butelki. Wszystko gotowe do tego, aby powoli skierować wodę z czajnika na łopatki wirnika turbiny. Wirnik zaczyna obracać się pod ciężarem strumienia wody. W ten właśnie sposób przetwarzamy
energię mechaniczną wody na ruch obrotowy.

3

Materiały:
• plastikowa butelka
• niepotrzebna karta plastikowa
• nożyczki
• nóż
• korek
• dwie wykałaczki lub dwa patyczki
do szaszłyków
• czajnik z wodą

Ten mechanizm stosowany jest głównie w elektrowniach wodnych. W tym celu
buduje się zaporę wodną i kieruję wodę na turbiny, które zaczynają się obracać, a odpowiednie generatory przetwarzają ten ruch w energię elektryczną.
Co najbardziej ciekawe – większość współczesnych elektrowni wodnych, jak
przed wiekami nadal wykorzystuje zasadę grawitacyjnego przepływu wody,
choć oczywiście są o wiele bardziej wydajne.
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Energia wiatru
Projekt inżynieryjny

Jednym z podstawowych żywiołów przyrody, który od stuleci pomaga człowiekowi wyprodukować odnawialną energię,
jest wiatr. Jako pierwsze skojarzenie z wykorzystaniem energii wiatru przychodzi nam do głowy wiatrak, na przykład ten
w młynie, ale też zastosowany we współczesnych turbinach wiatrowych. Tymczasem wiatr był używany znacznie wcześniej jako źródło napędu statków żaglowych. Wiadomo, że już w 3200 roku p.n.e. starożytni Egipcjanie pływali na takich
statkach. My z kolei proponujemy do wykonania nieco inny projekt wiatraczka.

1

2

Materiały:
• balonik do nadmuchiwania
• taśma klejąca
• rurka do picia (potrzebna jest ta ze
zgięciem)
• ołówek z gumką
• gwoździk

3

Instrukcja jest prosta: rurkę do picia zginamy. Balonik nawlekamy na rurkę od
strony dłuższego odcinka i szczelnie przyklejamy taśmą klejącą. Teraz gwoździem trzeba przekłuć rurkę, aby gwoździk znalazł się 2-3 cm od balonika. Za
pomocą gwoździka przypinamy rurkę z balonem do ołówka. Rurka powinna
lekko się obracać na gwoździu; należy odrobinę poluzować otwór. Wreszcie
najprzyjemniejsze – przez rurkę nadmuchujemy balon i puszczamy rurkę, która powinna zacząć się obracać wokół gwoździa. W ten łatwy sposób energia
powietrza uruchomiła całą naszą konstrukcję.
Kilka uwag na koniec: im większy jest balon, tym dłużej wiatraczek będzie
w ruchu, ale średnica rurki powinna być dostosowana do wielkości balonu. Im
większa średnica rurki, tym wiatraczek będzie szybciej się obracał. Jeżeli balonik jest solidny, przed przyklejeniem do rurki warto go trochę rozciągać lub
kilka razy nadmuchać. My korzystaliśmy z baloników na wodę, które są dość
cienkie i są łatwe do nadmuchania.
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Energia słońca
Projekt inżynieryjny

Kolejnym naturalnym źródłem energii, z którym warto zapoznać dziecko, jest energia słoneczna. Od początku XXI wieku
energetyka słoneczna rozwija się w zawrotnym tempie i staje się coraz bardziej rozpowszechniona. Zanim jednak przystąpimy
do przygotowania ruchomej konstrukcji, działającej z wykorzystaniem energii słonecznej, zwróćmy uwagę dzieci (a najlepiej
pokażmy im na globusie), że najwięcej energii słonecznej otrzymują obszary przy równiku, a najmniej obszary okołobiegunowe,
dlatego że promienie słoneczne padają na te obszary pod różnym kątem.

1

3

2

Trzy metalowe puszki (czyste, z odciętymi denkiem i wieczkiem) ustawiamy
w wieżę i sklejamy taśmą klejącą, aby uzyskać jednolitą rurę. Z metalowego
drucika (można też wykorzystać metalowy drut ze spinacza) robimy łuk, który
przyklejamy taśmą do góry naszej wieży. Na samym czubku łuku mocujemy
taśmą pinezkę (ostrzem w górę).
Przygotowujemy wiatraczek. Z arkusza papieru A4 wycinamy kwadrat, a następnie nacinamy go po przekątnej, nie dochodząc jednak do środka kwadratu
(pozostawiamy ok. 6-8 cm). Teraz jedną część każdego przeciętego rogu przyklejamy taśmą do środka kwadratu. Gotowy wiatraczek wkładamy na pinezkę
sklejaną częścią w dół, a samą wieżę ustawiamy na dwóch podstawach (np. odpowiednio grubych książkach), tak żeby powietrze mogło wchodzić do wieży
od dołu. Gotowe! Teraz musimy trochę zaczekać, aż powietrze w puszkach się
nagrzeje i zacznie unosić się do góry, uruchamiając tym samym wiatraczek.

Materiały:
• trzy metalowe puszki
• taśma klejąca
• drut
• pinezka
• cieńki papier A4 (najlepiej pergaminowy)
• 2 średniej grubości książki
• dużo słońca
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Energia cieplna zamknięta w szkle
Eksperyment

Czy da się rozpuścić kostki lodu, kiedy temperatura na zewnątrz jest poniżej zera? Eksperyment z energą cieplną zamkniętą
w szkle pokaże dzieciom, czy to jest możliwe. Kiedy światło dociera do samochodu i uderza w siedzenie, zmienia się w ciepło.
Światło może przeniknąć przez szybę, ale ciepło nie może się wydostać. Właśnie dlatego samochody tak bardzo nagrzewają się
latem. Wszystko, co zamienia światło słoneczne w ciepło i zamyka w zamkniętej przestrzeni, nazywamy kolektorem światła.
Kolektorem światła jest nie tylko samochód. Może stać się nim również zbiornik na wodę w domu czy na działce. Zamiast
zużywać energię elektryczną na ogrzewanie wody, możemy zainstalować kolektor światła.

2
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Materiały:
• 3 przezroczyste miski (szklane
lub plastikowe)
• 9 kostek lodu
• przykrywki: przezroczysta, biała
lub czerwona oraz czarna (może
być czarny worek foliowy)
• dzień w którym temperatura jest
poniżej 0°C

30

3

Miski ustawiamy na dworze, w słonecznym miejscu. Ważne, aby każda miska
była tak samo oświetlona. Do każdej z nich wrzucamy 3 kostki lodu. Miski
przykrywamy trzema pokrywkami w różnym kolorze: przezroczystą, białą (lub
czerwoną) oraz czarną (może to być czarny worek na śmieci). Co 15 minut robimy z dziećmi obserwację.
Jak myślicie, które kostki lodu zaczną topnieć mimo minusowej temperatury
na dworze?
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Co to tlen i skąd w miastach smog?
Eksperyment #1. Skąd się bierze tlen?

W ostatnich latach problem smogu i zanieczyszczenia powietrza nabrał szczególnego znaczenia w Polsce. Nawet najmłodsze dzieci poznają ten termin w przedszkolach. Mało jednak powiedzieć dziecku – powietrze jest brudne, a to szkodzi. Warto przeprowadzić z dziećmi kilka eksperymentów, które przybliżą im pojęcie powierza i jego zanieczyszczenia.
Zacznijmy rozmowę od tlenu i wyjaśnienia, skąd on się bierze.
1.1

3

2

Wlewamy wodę do kieliszka i wkładamy do niej świeżo zerwany liść. Sprawdzamy, czy na zanurzonym liściu widoczne są pęcherzyki tlenu. Odstawiamy
kieliszek w nasłonecznione miejsce. Po godzinie raz jeszcze sprawdzamy liść.
Zielony liść wydziela tlen, którego nie możemy zobaczyć, ale dzięki temu, że
tlen jest słabo rozpuszczalny w wodzie, możemy zaobserwować małe pęcherzyki powietrza skupione na odwrotnej stronie liścia.

Materiały:
• świeżo zerwany liść
• woda
• słoik/szklanka/kieliszek (w zależności od rozmiaru liścia)

Tlen wdychamy wraz z powietrzem, które wędruje do płuc, skąd przez malutkie
pęcherzyki przechodzi do krwi, a wraz z nią do wszystkich komórek naszego
organizmu. Kiedy oddychamy, pobieramy z powietrza tlen. Wydychamy natomiast gaz zwany dwutlenkiem węgla. Rośliny zachowują się zupełnie odwrotnie. W dzień wytwarzają tlen, a z powietrza zabierają dwutlenek węgla (CO2).
Ten proces nazywamy fotosyntezą i to właśnie jego efekty obserwujemy podczas eksperymentu.
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Co to tlen i skąd w miastach smog?
Eksperyment #2. Jaki jest tlen?

Najważniejsze właściwości tlenu:
a) tlen jest bezbarwny; b) tlen jest bez zapachu i smaku; c) tlen jest gazem niepalnym, ale podtrzymującym palenie;
d) tlen wykazuje słabą rozpuszczalność w wodzie. Ostatnią właściwość tlenu zbadaliśmy w poprzednim eksperymencie.
Zbadajmy więc teraz pozostałe trzy właściwości.

2

Z
1

Materiały:
• trzy świeczki typu „tealight”
• talerz
• woda
• barwnik (opcjonalnie)
• szklanka / kieliszek
• słoik 1l
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Na talerz wlewamy wodę; możemy ją dodatkowo zabarwić, żeby ułatwić proces
obserwacji. Zapalamy trzy świeczki. Jedną przykrywamy słoikiem, drugą kieliszkiem lub szklanką, trzecią pozostawiamy nieprzykrytą. Obserwujemy, jak
w ciągu minuty lub dwóch przykryte świeczki gasną, a woda zaczyna podnosić
się zarówno w szklance/kieliszku, jak i słoiku, przy czym nieprzykryta świeczka
pali się dalej.
Płomień świecy pali się dzięki tlenowi, a gdy tlenu pod szklanką i słoikiem zabraknie, płomień zgaśnie. Powietrze, które zostanie w szklance, ochłodzi się
i skurczy. Dzięki temu powstanie miejsce dla wody, która zostanie wessana do
szklanki, a potem do słoika. Ponieważ słoik ma większą objętość, ilość tlenu
w nim zawarta też jest większa, dlatego świeczka w słoiku pali się dłużej.
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Co to tlen i skąd w miastach smog?
Eksperyment #3. Zanieczyszczenie powietrza.

1.1

2

3

4

5

6

Kolej na trzeci eksperyment. Po zbadaniu właściwości tlenu możemy przejść do
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: skąd w miastach smog?
Zapalamy zapałkę. Obserwujemy, czy widzimy coś, co się unosi nad ogniem.
Zbliżamy zapałkę do dna szklanki i trzymamy przez chwilę. Zanim przejdziemy
do drugiego etapu eksperymentu, czekamy, aż szkło wystygnie.

Materiały:
• zapałki
• szklanka

Na dnie szklanki powstał czarny ślad. Można go wytrzeć palcem, wtedy na palcu zobaczymy sadzę. Sadza to produkt powstający w trakcie niepełnego spalania ropy naftowej, plastiku lub właśnie drewna, z którego zrobione są zapałki.
Materiały te zawierają w swoim składzie chemicznym znaczne ilości węgla. Istnieje mnóstwo badań naukowych potwierdzających, że wdychanie powietrza
zawierającego m.in. sadzę i inne substancje powstałe w wyniku spalania może
powodować różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego lub krwionośnego, a także zmiany nowotworowe.
To tylko jedna strona problemu – zanieczyszczone powietrze szkodzi naszemu
zdrowiu. Ale problem jest znacznie szerszy, ponieważ podczas spalania drewna,
plastiku lub ropy naftowej część cząsteczek węgla (C), zawartych w tych materiałach, ulatnia się. Kiedy łączą się z tlenem (O) w powietrzu, powstaje gaz
– dwutlenek węgla (CO2). Gaz ten należy do gazów cieplarnianych (tych które
ocieplają atmosferę), na dodatek pozostaje on w atmosferze przez dziesiątki lat.
I tu uwaga – fabryki i samochody co roku wyrzucają w powietrze 20 mld ton
tego gazu. Gaz akumuluje się w atmosferze, na skutek czego temperatura na
Ziemi wzrasta, topnieją lodowce, podwyższa się poziom wody w oceanie, zmienia się klimat planety itd. Dlatego zanieczyszczone powietrze to jedno z największych zagrożeń, z którym boryka się obecnie ludzkość.
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Wycinanka – miasto moich marzeń
Plastyka

Zrównoważone miasta – to miasta, w których najważniejsza jest wygoda ich mieszkańców. Z pewnością dziecko potrafi
wyobrazić sobie takie miasto. Temat jest urokliwy, pozwalający na włączenie fantazji. Przed wykonaniem wycinanki
warto zapytać dziecko, czy może sobie wyobrazić idealne miasto, jak go sobie wyobraża, jakie elementy są w nim niezbędne, jakie drugorzędne, dlaczego.
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Materiały:
• papier kolorowy
• filc (opcjonalnie)
• kolorowa tektura karbowana
(opcjonalnie)
• klej
• ołówek
• nożyczki
• arkusz papieru A3
• flamastry
• klej brokatowy oraz naklejki,
ozdoby (opcjonalnie)
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Z papieru kolorowego i innych materiałów, które znajdziecie pod ręką (ważne,
żeby materiały te miały odmienną fakturę), wytnijcie różne kształty – prostokąty, trójkąty, owale, które posłużą za bazę do przedstawienia domków, a także chmur i drzew. Zanim wszystko przykleicie, przyłóżcie do arkusza papieru
wszystkie wycięte kształty i spróbujcie ułożyć idealną kompozycję.
Teraz możemy przyklejać. Po przyklejeniu wszystkich elementów warto trochę
czasu poświęcić na szczegóły, na przykład przykleić śnieg na dachach, narysować kotka w oknie, gwiazdy na niebie. Wszystko to doda obrazowi klimatu. Jeśli macie trochę więcej czasu, możecie też narysować dachówki, balkony
i okna. Im więcej czasu poświęcicie na detale, tym bardziej oryginalnie będzie
wyglądać praca.
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Miasto w perspektywie
Plastyka

Kolejny projekt dla amatorów architektury miasta. Projekt, który opiera się na podstawach kreślarstwa i geometrii, ponieważ perspektywa jest zawsze mocno związana z dokładnością i precyzją. Z tych względów projekt należy do trudniejszych i przeznaczony jest dla dzieci starszych, w wieku 7-9 lat.
1.1

2

Rysujemy koło pośrodku kartki papieru. Zaznaczamy środek koła i kreślimy
kilka/kilkanaście linii łączących środek z jego obwodem.
Na powstałej siatce rysujemy domy. Niepotrzebne odcinki linii wycieramy, rysujemy okna, drzwi i inne szczegóły naszej architektury.
Całość kolorujemy dowolnymi kolorami, szczegóły możemy obrysować czarnym flamastrem albo długopisem żelowym. Niebo możemy pozostawić białe
albo również je pokolorować. Miasto w niecodziennej perspektywie gotowe!

3

Materiały:
• papier A4 albo większy
• koło do obrysowania / cyrkiel /
sznurek i ołówek
• ołówek
• gumka do ścierania
• linijka
• farby / flamastry / pastele
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Czy Ziemia lubi smog?
Gra

Co wpływa na powstanie smogu w mieście? Jaka działalność wzmaga produkcję smogu? Czy są czynności zabronione,
gdyż zwiększają zanieczyszczenie powietrza (palenie ognisk, palenie kolorowych gazet lub śmieci)? Jakie aktywności
wpływają na poprawę czystości powietrza (sadzenie drzew, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej lub rowerem)? Czy dziecko, może mieć wpływ na zmniejszenie poziomu smogu? Gra aktywizuje, skłania do refleksji i daje przestrzeń do szerokiej dyskusji na temat działań przyczyniających się do oczyszczenia powietrza.

Materiały:
• wydruk dwóch plansz Ziemi
(zał. 1 i 2)
• wydruk kart gry (zał. 3 i 4)
• dwustronna taśma klejąca/dwustronne piankowe kosteczki klejące
• nożyczki
• laminator (opcjonalnie)

Dwie plansze Ziemi (zał.1 i 2) drukujemy i laminujemy. Plansze zawieszamy w
widocznym miejscu (na tablicy, drzwiach lub ścianie). Karty do gry (zał. 3 i 4)
drukujemy, laminujemy i wycinamy. Na odwrotnej stronie przyklejamy dwustronną taśmę klejącą lub dwustronne piankowe kosteczki klejące.
Zapraszamy dzieci, aby usiadły w półkole, w niedalekiej odległości od 2 plansz
Ziemi. Grę rozpoczynamy omówieniem obydwu plansz Ziemi i ich porównania. Przykładowe pytania do dzieci: Jak myślicie, dlaczego Ziemia na pierwszej
planszy jest wesoła? Co się na niej znajduje? Czy powietrze wygląda na czyste?
Czy Ziemia na drugiej planszy jest równie wesoła jak na pierwszej? Jak myślicie,
dlaczego? Co takiego przykrywa jej nos i usta?
Po krótkim wprowadzeniu przechodzimy do gry. Losujemy jedną z kart (zał. 3
i 4) i pytamy dzieci, co znajduje się na rysunku. Prosimy, żeby odpowiedziały,
czy dany przedmiot lub czynność wpływa na polepszenie czy pogorszenie nastroju Ziemi. Wybrane dziecko przykleja wylosowaną kartę na planszy 1 lub 2.
Niektóre karty mogą mieć dwuznaczny charakter:
- żarówka (jeśli wybierzemy energooszczędną żarówkę i gasimy światło za każdym razem, kiedy go nie potrzebujemy, Ziemia będzie radosna);
- samochód elektryczny (nie emituje spalin, ale jego ładownie wymaga prądu);
- autobus (najlepszym środkiem komunikacji jest rower, ale nie mogąc skorzystać z roweru, wybierzmy autobus, a nie samochód).
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Zielone miasto - ekopodchody
Gra

Celem gry jest zwrócenie uwagi dziecka na cechy zielonego, ekologicznego, troszczącego się o środowisko miasta. Jej
koncepcja jest zbliżona do podchodów. W trakcie gry dzieci mają za zadanie odpowiedzieć na dziewięć pytań dotyczących cech zielonego miasta. Prawidłowe odpowiedzi prowadzą uczestników do kolejnych punktów ukrytych przez
prowadzącego. W ekopodchody najlepiej gra się w dużej sali lub na podwórku.

Zanim podchody się rozpoczną, przygotowujemy 10 kart wielkości A5. Z jednej strony każdej karty przyklejamy wycięte teksty zadań (poniżej) oraz (jeśli
jest to wymagane) ilustracje (zał. 6). Na odwrocie kartek przyklejamy jeden
z symboli z zał. 5. W rezultacie otrzymujemy komplet kart jak poniżej:
1 karta: bez symbolu, na odwrotnej stronie Zadanie 1 oraz ilustracja do zadania;
2 karta: symbol roweru, na odwrotnej stronie – Zadanie 2;
3 karta: symbol dymu/chmury, na odwrotnej stronie – Zadanie 3 oraz ilustracja do zadania (dodatkowo możemy wydrukować symbole smoku i spraju, żeby
dzieciom nieco utrudnić grę);
4 karta: symbol motocyklu, na odwrotnej stronie Zadanie 4;
5 karta: symbol szczoteczki do zębów i szklanki z wodą, na odwrotniej stronie
Zadanie 5 oraz ilustracja do zadania;
6 karta: symbol drzewa, na odwrotnej stronie Zadanie 6 oraz ilustracja do zadania;
7 karta: symbol wiatraka, na odwrotnej stronie Zadanie 7;
8 karta: symbol słońca, na odwrotnej stronie Zadanie 8 oraz ilustracja do zadania;
9 karta: symbol wanny, na odwrotnej stronie Zadanie 9;
10 karta: symbol autobusu, na odwrotnej stronie informacja o tym, że dziecko
dotarło do mety.

Materiały:
•
•
•
•
•
•
•

10 kartek papieru A5 (½ A4)
lista 10 zadań (str. 38)
10 symboli (zał. 5)
wydruk ilustracji (zał. 6)
nożyczki
kej
flamaster
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Teraz trzeba roznieść karty od nr 2 do 10 po całym obszarze gry (pokój, boisko lub podwórko). Karty do gry powinny być dobrze widoczne, gdyż po rozwiązaniu zadania
dzieci będą musiały odnaleźć kartę oznaczoną wybranym
symbolem.
Na początku gry dzieci otrzymują kartę nr 1. Prawidłowo
rozwiązane zadanie umożliwi im podążenie do karty nr 2.
ZADANIE 1: (zadanie jest zilustrowane)
Popatrz na poniższą ilustrację. To jest typowy holenderski parking. Niemal wszystkie holenderskie dzieci trasę
z domu do szkoły pokonują pojazdem, który widzisz na
zdjęciu. Dzięki temu, że na krótkie odległości mało kto
używa samochodu, powietrze w holenderskich miastach
jest dużo czystsze niż w miastach Polski. Czy rozpoznajesz
pojazd, który znajduje się na parkingu?
Jeśli dobrze odpowiedziałeś na pytanie, bez trudu odnajdziesz kartę nr 2. Na nim narysowany jest właśnie ten pojazd.
ZADANIE 2: Co to takiego jest smog?
a) Smog to zanieczyszczone powietrze, połączenie mgły
i dymu. Fruwają w nim małe cząsteczki sadzy, czyli pyły
zawieszone. Takie pyły są niebezpieczne dla zdrowia.
b) Smog to duże zwierzę ziejące ogniem i zjadające owce.
c) Smog to inaczej czarna farba, którą można pomalować
dom lub samochód.
Jeśli myślisz, że pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, poszukaj karty z rysunkiem dymu, jeśli drugie – ze smokiem,
a jeśli trzecie – ze sprejem. Tylko prawidłowa karta będzie
kryć treść kolejnego zadania.
Informacja dla nauczyciela: na odwrocie kart ze sprejem
i smokiem będzie widniał napis – Oo! Spróbuj jeszcze raz!
ZADANIE 3: (zadanie jest zilustrowane)
Popatrz na poniższe ilustracje. Która nie pasuje do pozostałych? Dlaczego?
Zadanie nr 4 kryje się pod kartą oznaczoną symbolem,
który właśnie wskazałeś.
ZADANIE 4: Każdy wie, że wodę trzeba oszczędzać. Czy
wiesz jednak, że na co dzień marnujemy w domach bardzo
dużo wody? Wykorzystujemy jej dużo więcej niż powinniśmy. Każde dziecko może zrobić coś małego, żeby oszczędzić nawet 100 litrów miesięcznie. Pomyśl, co można zrobić, myjąc zęby, żeby oszczędzić wodę?
Zadanie nr 5 kryje się za symbolem szczoteczki i kubka do
mycia zębów.
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ZADANIE 5: (zadannie jest zilustrowane)
Które z poniższych drzew można spotkać w parkach na terenie Polski? Wiesz, jak nazywają się pozostałe?
Zadanie nr 6 kryje się pod kartą oznaczoną symbolem
drzewa, które rośnie na terenie Polski.
ZADANIE 6: (zadanie jest zilustrowane)
Na poniższej ilustracji narysowane są różne źródła energii. Uzyskujemy ją ze słońca, wiatru, wody oraz ze spalania
gazów lub węgla. Czy wiesz, który rodzaj energii nazywa
się czystym, zielonym, odnawialnym źródłem energii? Zaznacz go na ilustracji.
Zadanie nr 7 kryje się pod kartą oznaczoną symbolem zielonej energii.
ZADANIE 7: Ten, kto ma ogródek, ten wie, że latem często
musimy podlewać kwiaty, warzywa i drzewa owocowe. Bez
wody rośliny mogłyby uschnąć. O jakiej porze dnia powinniśmy podlewać ogródek, by nie marnować zbędnie wody?
Czy wiesz, dlaczego?
a) na wieczór, gdy słońce już prawie zachodzi;
b) w ciągu dnia, gdy najmocniej świeci słońce.
Zadanie nr 8 kryje się pod kartą oznaczoną słońcem.
ZADANIE 8: (zadanie jest zilustrowane)
W zielonym mieście powinniśmy poruszać się ekologicznymi środkami transportu. Które dwa środki transportu są
najbardziej ekologiczne?
Zadanie nr 9 kryje się pod kartą oznaczoną jednym z takich srodków transportu.
ZADANIE 9: Czy kiedyś w Twoim domu kapała woda z
kranu? Widziałeś/-aś krople spadające z krany? W wielu
domach są nieszczelne kranu. Przez taki kran marnuje się
codziennie sporo wody. Jak myślisz, ile wody marnuje się
codziennie, jeśli w domu jest choć jeden kapiący kran? Czy
w ciągu dnia marnuje się:
a) kubek wody;
b) wiadro wody;
c) pół wanny wody.
Jeśli dobrze odpowiedziałeś na pytanie, bez trudu odnajdziesz kartę nr 10. Na niej narysowane jest właśnie to naczynie na wodę.
META: BRAWO! OTRZYMUJESZ NAGRODĘ ZIELONEGO PRZEDSZKOLAKA!

SDG dla dzieci

Domy z kartonów
Plastyka i zabawa

Zrobienie miasta z kartonów to wyzwanie, które najlepiej realizować, mając większą przestrzeń i wielu uczestników.
Jeżeli w projekt zaangażowana jest cała klasa/grupa w przedszkolu, niezbędna jest rozmowa/wprowadzenie, czym jest
miasto dla mieszkańca, jakie miasto można nazwać „wygodnym” do mieszkania, jakie są jego niezbędne elementy (infrastruktura, edukacja, miejsca pracy i zakupów, kultura i rozrywka, dużo zieleni…).
1.1

2

Projekt nie przewiduje konkretnych wskazówek. Wystarczy, że każde dziecko
wybierze rodzaj budynku, który chciałoby przygotować (szkoła/sklep/muzeum
remiza straży pożarnej/parking itd.) Na zdjęciach powyżej pokazany jest prosty domek mieszkaniowy wykonany z materiałów podręcznych. Po wykonaniu
przez dzieci swoich projektów możemy ułożyć miasto.
Co znajdzie się w jego centrum, a co na obrzeżach? Gdzie będzie stało przedszkole, a gdzie urząd miasta? Projekt jest nie tylko dobrym ćwiczeniem plastycznym, ale też świetną okazją do pokazania dzieciom, na czym polega pojęcie głosowania, większości głosów – czyli podstawowych pojęć związanych
z procesem podjęcia decyzji w demokratycznym społeczeństwie. Na tej zasadzie działa m.in. podział budżetu partycypacyjnego, wpływ na ten proces ma
każdy mieszkaniec każdej gminy w Polsce.

3

Materiały:
• kartony
• nożyczki
• taśma klejąca
• klej
• kolorowy papier
• niepotrzebne rzeczy, mogące służyć jako dodatkowe elementy konstrukcji (kawałki materii, włóczka,
nakrętki, plastikowe kubeczki, rurki, patyczki, wykałaczki, itp.)
• flamastry
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Szkło wielofunkcyjne
Plastyka

Szkło jest jednym z materiałów, które najlepiej podlegają recyklingowi, ale jest też bardzo wdzięcznym materiałem do
upcyklingu. Zadajcie dzieciom pytanie, jak możemy wykorzystać słoiki np. po dżemie lub ogórkach konserwowych.
Zapewniamy, możliwości jest bardzo dużo. My zaproponujemy jedną z nich – lampion, który będzie świetną dekoracją
każdego domu.
1.1

2

Materiały:
• słoik
• papier samoprzylepny albo pianka samoprzylepna
• taśma kryjąca (w zależności od
projektu)
• nożyczki
• farba akrylowa
• pędzel/mały wałek
• świeczka
• wypełnienie do słoika: nasiona,
kawa, fasolka
• wstążka (opcjonalnie)
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3

Z pianki lub papieru samoprzylepnego wycinamy potrzebną figurę (w zależności od sezonu, może to być choinka, kwiat, liść klonowy). Figurę przyklejamy na
słoik i malujemy go wybraną farbą. Prawdopodobnie będą potrzebne 2-3 warstwy, żeby farba równomiernie pokryła słoik. Nie czekając aż farba wyschnie
(inaczej istnieje pewne niebezpieczeństwo, że razem z taśmą oderwiemy kawałek wyschniętej farby), ostrożnie zrywany przyklejony wcześniej kształt.
Jeżeli dziecko jest starsze, możemy pokusić się o bardziej skomplikowany projekt lampionu. W tym przypadku użyjemy dwóch lub więcej kolorów. Aby krawędzie styku farb były równe, musimy użyć taśmy kryjącej. Po wyschnięciu
lampionu wypełniamy słoik w ¼ fasolką/ziarnami kawy/żołędziami albo czymkolwiek innym, co mamy pod ręką. Zapalamy świeczkę i wkładamy do lampionu. Możemy również na gwincie słoika zawiązać wstążkę, w celu dodatkowego
udekorowania całości.

SDG dla dzieci

Butelka PET o wielu zastosowaniach
Plastyka

Plastik to materiał, który będziemy wykorzystywać coraz rzadziej. Na wokandzie problemów Unii Europejskiej znajdują
się m.in. torebki foliowe. Bardzo prawdopodobnie, że trafią na nią także butelki PET. Jest to właściwa droga, ponieważ
plastik prawie nie ulega rozpadowi, co oznacza, że na naszej planecie przybywa go w zatrważającym tempie. Rocznie na
świecie zużywamy ok. 500 mld jednorazowych plastikowych reklamówek – to mniej więcej 16 tys. na sekundę.
Z pewnością warto zastanowić się, w jaki sposób każda rodzina mogłaby zmniejszyć zużycie plastiku w swoich gospodarstwach domowych, wykorzystać plastikowe opakowanie do stworzenia czegoś innego, o innym przeznaczeniu. Proces ten otrzymał nazwę upcyklingu. Jest on niczym innym jak przetwarzaniem wtórnym odpadów, w wyniku którego
powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Nawet małe dziecko jest w stanie zrobić przedmiot
upcyklingowy. Proponujemy, by przygodę z upcyklingiem zacząć od kubeczka z butelki PET.

Z
1

2

Odcinamy końcówkę butelki i wycinamy np. uszka i ogon (kształt zależy od
zwierzęcia, które chcemy zrobić). Butelkę malujemy kilkoma warstwami kryjącej farby akrylowej. Po wyschnięciu malujemy nos, oczy, wąsy i inne niezbędne
elementy buzi zwierzaka.
Tak wykonany kubeczek może być pojemnikiem na pędzle i kredki. Może też
być doniczką na kwiaty. Pomysłów na jego zastosowanie jest sporo, a fantazja
dziecka podpowie, do czego mógłby jeszcze posłużyć.

3

Materiały:
•
•
•
•
•

butelka PET
nożyczki i nóż
farby akrylowe
pędzel
czarny flamaster
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Podstawy segregacji
Gra z elementami zgadywanki

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów na terenie całego kraju. Procesowi recyclingu
będzie można poddać 5 rodzajów odpadów zbieranych do pojemników w 5 kolorach: 1) papier – niebieski; 2) szkło
kolorowe – zielony; 3) szkło bezbarwne – biały; 4) metale i tworzywa sztuczne – żółty; 5) odpadki biodegradowalne –
brązowy. Dodatkowo obowiązuje podział na 2 kategorie: A* odpady mieszane – wszystko, czego nie można wrzucić do
powyższych 5 pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym; B* elektrośmieci, odpady budowlane, zużyte opony
– wyrzucane do osobnych pojemników w punktach selektywnego zbierania odpadów. Aby ułatwić dziecku oswojenie się
z koniecznością segregacji śmieci na tyle kategorii, przygotowaliśmy poniższą grę.

Materiały:
• wydruk symboli koszy na śmieci
(zał. 8)
• wydruk żetonów z symbolami
śmieci (zał. 7)
• nożyczki
• 6 niewielkich pojemników
• laminator (opcjonalnie)

Drukujemy i (opcjonalnie) laminujemy mateiriały do gry (zał. 7 i 8); wycinamy
kosze na śmieci oraz żetony z symbolami śmieci. Każdy z wyciętych koszy*
przyklejamy do sześciu niewielkich pojemników. Symbole koszy powinny być
dobrze widoczne dla każdego dziecka.
Następnie omawimy z dziećmi zasady segregacji śmieci oraz wyjaśniamy, dlaczego segregacja jest taka ważna. Podnosimy każdy z pojemników i razem z
grupą przypominamy, jakiego typu odpady będą wrzucane do danego kosza. Po
wprowadzeniu rozpoczynamy grę. Losowo wybieramy jedno dziecko i dajemy
mu żeton z symbolem odpadu. Dziecko musi odgadnąć, co to za przedmiot, z
jakiego tworzywa jest wykonany, a następnie podjąć decyzję, do którego pojemnika wyrzuci daną rzecz.
Dzięki zastosowaniu metody losowej dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne losowanie. Dzięki temu są zaangażowane i są w stanie skupić się na dużo
większej liczbie pytań niż w przypadku, gdy żetony rozdajemy po kolei każdemu z nich w kółku.
*Jedynie 5 koszy, do których wrzuca się odpady poddawane procesowi recyklingu,
ma przypisane kolory. Kosz na elektrośmieci oznaczyliśmy błyskawicą. Nie ma
on przypisanego koloru, gdyż elektrośmieci oddaje się do punktów selektywnego
zbierania odpadów.
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Malowanie lodem
Plastyka

Jak to często bywa, proponujemy zadania plastyczne, które rozwijają nie tylko umiejętności plastyczne dziecka, ale też
inne umiejętności. Tym razem będzie to zadanie połączone ze sporą dawką eksperymentu i obserwacji. A skoro krążymy
wokół SDG 13, czyli działań w dziedzinie klimatu, przed rozpoczęciem zadania warto zadać kilka pytań dziecku, np. dlaczego lód się rozpuszcza, co to jest „zmiany klimatu”, czy wzrost temperatury na Ziemi może doprowadzić do topnienia
lodowców, jakie skutki niesie topnienie lodowców arktycznych?
1.1

2

Pipetą nabieramy wodę i wypełniamy komórki pojemnika na lód. Zabarwiamy
wodę farbami lub barwnikami spożywczymi (barwniki dają kolor bardziej intensywny). Zaklejamy pojemniczek papierową taśmą klejącą. Będzie ona trzymać prosto patyczkiki/wykałaczki, które wstawiamy do każdej przegródki po
jednej. Ostrożnie wkładamy pojemnik do zamrażalnika. Po zamrożeniu wody
wyjmujemy pojemnik z lodówki i ostrożnie wyjmujemy lód z pojemnika. Teraz możemy namalować wybrany motyw, ale też pofantazjować i namalować
kolorową abstrakcję. Ta ostatnia świetnie nadaje się do obserwacji, która będzie polegać na użyciu dodatkowych materiałów, dających dodatkowo ciekawy
efekt malarski. Takimi materiałami mogą być, m.in. kredka świecowa, którą
można namalować dowolny wzór, zanim rozprowadzimy farbę na kartce, sól,
cukier, klej itp. Wykorzystajcie te substancje na już powstałej, ale wciąż mokrej,
warstwie farby i zobaczcie jaki dają efekt. Jeszcze niewyschniętą farbę można
również przetrzeć chusteczką papierową.

3

Materiały:
• kartka papieru do malowania
farbami akwarelowymi
• farby/barwniki spożywcze
• woda
• pipeta
• pojemnik na lód
• papierowa taśma klejąca
• wykałaczki
• sól
• alkohol
• papierowa chusteczka
• kredka świecowa
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Deszczomierz
Projekt inżynieryjny

Z pewnością projekt zainteresuje każde dziecko, ponieważ deszczomierz jest prostym narzędziem, ale pokazuje jednocześnie pokazuje ilość opadów i daje możliwość ich pomiaru. Sam projekt jest łatwy w wykonaniu, trudniejsze jest
przeliczenie otrzymanych pomiarów, więc druga część będzie raczej przyjęta na wiarę przez młodsze dzieci, starszakom
można zaproponować rozwiązanie matematycznego zadania.

2

Z
1

Materiały:
• butelka plastikowa
• linijka
• flamaster
• nóż/nożyczki
• strzykawka
• ciężarek/kamień

3

Przycinamy nożem butelkę mniej więcej w połowie. Wkładamy ciężarek, który nie pozwoli na jaj przewrócenie. Za pomocą pojemnika z miarką wlewamy wodę do butelki, w przypadku młodszych dzieci lepiej zacząć od większej
miary, np. 100 ml, będzie prościej liczyć, choć wyniki będą mniej dokładne.
Zaznaczamy granicę markerem, wlewamy kolejne 100 ml, zaznaczamy na butelce kolejną granicę – 200 ml. Procedurę powtarzamy kilka razy. W ten sposób
powstanie skala naszego deszczomierza. Odwróconym końcem wkładamy odciętą połowę butelki do deszczomierza. To jest nasz lejek-miernik, do którego
będzie wpadać deszcz.
Teraz kwestia obliczeń. Ponieważ mówi się o opadach na m2, należy zastosować
przelicznik. Dzielimy średnicę lejka-miernika na pół, uzyskany wynik mnożymy przez siebie, a następnie mnożymy przez liczbę π (3,14). Dla przykładu:
10 cm – średnica lejka
10/2=5 cm – podzieliliśmy średnicę na pół i uzyskaliśmy długość promienia
5*5=25 cm – podnieśliśmy promień do kwadratu
25*3.14=78,5 cm2 – obliczyliśmy pole powierzchni opadowej
Po deszczu sprawdzamy, ile mililitrów wody znalazło się w butelce. Uzyskany
wynik dzielimy przez wyliczone pole powierzchni opadowej – w przykładzie
jest to 78,5 cm2. Czyli, jeśli zanotujemy 50 ml wody w butelce, to będzie to
oznaczało, że spadło (50/78.5) 0,64 centymetra opadów. Na koniec zamieniamy centymetry na milimetry, które są powszechnie stosowane w meteorologii,
a więc mnożymy wynik razy 10, co daje nam 6,4 mm opadu.
W praktyce oznacza to, że padał deszcz, po którym powstała kałuża o powierzchni 1 m² i głębokości odpowiadającej np. podeszwie buta dorosłego człowieka. W Internecie możemy porównać nasze wyniki z pomiarami z ubiegłych
lat, będzie to też podstawa do pytań skierowanych do dzieci: Czy nasz klimat
się ociepla? Z czym to się wiąże? Dlaczego w niektórych krajach jest niedobór
wody słodkiej? Czy wiecie, co to znaczy w praktyce? Czy Polska ma obecnie
problem z zasobami wody słodkiej? Czemu powinniśmy dbać o wodę?

44

SDG dla dzieci

Lód i śnieg na 10 sposobów
Zabawy

Temat lodu i śniegu jest dla dziecka tematem fascynującym, a jednocześnie pozwalającym na wprowadzenie tematu
topnienia lodowców i ocieplenia klimatu. Wokół tematu możemy zbudować cały „arktyczny” tydzień, podczas którego
dzieci będą miały okazję nie tylko do nauki, ale też zabawy ruchowej, eksperymentowania i twórczej pracy. Proponujemy
Waszej uwadze naszą listę Top 10.
1. Zamroź się. Gra ruchowa
Jest to odmiana gry „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy”. Do gry potrzebujemy zimowych przebojów i grupy roztańczonych dzieci. Włączamy muzykę. Dopóki muzyka gra, dzieci mogą tańczyć, ale kiedy muzyka zatrzymuje się i pada
komenda prowadzącego „zamroź się”, dzieci powinny zatrzymać się w bezruchu. Kto nie zdążył – odpada z gry. Gra jest
dobrym przerywnikiem po dłuższej pracy przy stole.
2. Przekaż śnieżkę. Gra ruchowa
W tę grę najlepiej gra się na podwórku, kiedy spadnie już porządny śnieg. Jest
to odmiana gry w „Gorącego ziemniaka”. Dzieci stają w kółku i szybko przerzucają śnieżkę (jeśli śniegu jeszcze nie ma, papier zgnieciony w kulkę), ten, kto
upuści śnieżkę, odpada z gry.
3. Krzyżyk/zero. Gra na powietrzu
Czy wiecie, że na śniegu też się da zagrać w grę krzyżyk/zero? Narysujcie duży
kwadrat i podzielcie go na dziewięć klatek. Niech krzyżykiem będą patyki,
a zerem na przykład szyszki.
4. Malowanie puszystą farbą. Plastyka
Propozycja plastyczna dla różnych grup wiekowych; każda będzie zachwycona. Mieszamy w równych proporcjach biały szkolny klej i piankę do golenia,
dodajemy barwniki, mieszamy starannie. Taką właśnie puszystą farbą najlepiej
maluje się zimowy obrazek, śnieg, śnieżne góry, lawinę śnieżną itd. Farba po
godzinie powinna zaschnąć pozostanie jej objętość i miękkość faktury.
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5. Witraż. Plasyka
Jeśli macie jakieś jesienne zbiory (jagody, kasztany, liście), możecie je teraz zamrozić. Do płaskich okrągłych foremek/garnków wystarczy nalać trochę wody
– ok. 5 cm wysokości, włożyć jesienne pamiątki i sznurek, tak, żeby jego końce
nie były zanurzone w wodzie. Foremki zostawiamy na mrozie, po czym wyjmujemy lód z zamrożoną zawartością. Praca gotowa, teraz kolej na rozwieszenie
lodowych witraży np. na drzewie.

6. Oryginalne figurki ze śniegu. Zabawa na powietrzu
Zwykle lepicie ze śniegu bałwana? Spróbujcie zbudować coś nowego, np. gąsienicę albo kotka, a może kilka kotków na drzewie!
7. Zamrożone bańki mydlane. Eksperyment
Czy wiecie, co będzie, kiedy bańkę mydlaną puścimy w ujemnej temperaturze
powietrza? Zamrozi się. W zależności od tego, ile stopni będzie poniżej zera,
można oczekiwać zamarznięcia natychmiastowego lub po jakimś (ale niedługim) czasie. Jedna uwaga – bańki trzeba puszczać wysoko, żeby, spadając na
ziemie, zdążyły się zamrozić.
8. Habitat niedźwiedzi polarnych. Nauka przez zabawę
Czy wiecie, w jakim środowisku żyją białe niedźwiedzie i jakie zwierzęta są ich
sąsiadami? Przygotowanie ekspozycji pokazującej życie niedźwiedzi polarnych
to świetny przykład nauki przez zabawę.
9. Czemu pingwiny pozostają suche? Nauka przez zabawę
Pióra pingwinów są pokryte czymś, co przypomina wosk, a jak wiedzą dorośli, wosk nie przepuszcza wody, stąd magiczna właściwość pingwinów. Żeby
to udowodnić, wystarczy dać dzieciom następujące zadanie - niech pokolorują
rysunek pingwina świecowymi kredkami (w Internecie jest sporo bezpłatnych
kolorowanek pingwinów do pobrania). Potem rozpylaczem do wody należy
spryskać rysunek, woda nie zamoczy papieru, a krople można łatwo strząsnąć
z kartki. Piórka pingwina działają w podobny sposób.
10. Igloo. Nauka przez zabawę
Jak powstaje igloo? Czy naprawdę chroni przed mrozem? Jak należy budować konstrukcję, żeby zwężała się ona ku górze,
tworząc kopułę? Jest to projekt na przetestowanie przez dzieci kilku rozwiązań. Czyj pomysł okaże się skuteczny? Jest to
też okazja na zawody zespołów budowlanych. Jedynym problemem pozostaje ilość śniegu, gdyż może okazać się niewystarczająca dla wszystkich.
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Klimat na zmiany
Czytanka z elementami gry

Zawsze wyróżnialiśmy na świecie regiony, w których występowały susze, powodzie czy huragany. Wraz z postępującymi
zmianami klimatycznymi zjawiska, które występowały w wybranych regionach, stają się coraz bardziej powszechne.
Zmiany klimatu powodują wzrost liczby i natężenia niebezpiecznych zjawisk pogodowych na całym świecie. Co roku
wykazywana jest coraz większa liczba i siła katastrof.
Gra Klimat na zmiany ma przybliżyć dziecku najważniejsze zjawiska pogodowe, które związane są ze zmianami klimatu.
Przed rozpoczęciem gry dzielimy dzieci na kilka zespołów. Każdy zespół będzie miał przypisane hasło (zjawisko pogodowe). Dzieci uważnie słuchają historyjki (poniżej), a kiedy usłyszą swoje hasło, muszą wykonać pewną czynność podaną
poniżej. Wygrywa ten zespół, który nie przepuści swojego hasła.

Susza – dziecko, stojąc, wachluje się ręką i udaje, że zieje jak pies.

Materiały:

Powódź – dziecko udaje jakby zanurzało się w wodzie i mówi „bul bul”. Stojąc,
uczestnik jedną ręką łapie się za nos, a drugą podnosi. Następnie nabiera powietrza w usta i powoli wypuszcza ustami, kucając.

• tekst edukacyjny – Czy susza
wygrzeje futerko Urwisa?

Trąba powietrzna – stojąc, dziecko zaczyna obracać się wokół własnej osi.
Ulewne deszcze – dziecko naprzemiennie podnosi i opuszcza to prawą, to lewą
rękę, jednocześnie delikatnie przekręcając ją szybko w prawo lub w lewo. Ruch
imituje spadający deszcz. Dziecko mówi „kap kap kap”.
Huragan – stojąc, dziecko podnosi ręce i przegina się całym ciałem w prawo, a
następnie w lewo, mówiąc jednocześnie „szuuuu szuuuu”.
Zmiany klimatu – dzieci zamieniają się miejscami i siadają na innym miejscu.
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Czy susza wygrzeje futerko Urwisa?
Pies w łaty, Urwis, odpoczywał na podwórku, kiedy nagle
przybiegła do niego jego przyjaciółka, czarna kotka Tola.
- Urwis, Urwis! – krzyczała Tola, biegnąc szybko przez
łąkę. – Urwis, idą susze i powodzie, będzie tak sucho i gorąco, że nic nie wyrośnie! Następuje zmiana klimatu! –
wołała przerażona.
– Zmiana czego?
– Klimatu. Następują zmiany klimatu!
– Rany, Tola, co Ty wygadujesz? Jak widzisz, ja smacznie
śpię, a na podwórku suszy nie ma – odpowiedział zaspany
Urwis.
– Ależ Urwis, mówię serio! Jeździmy samochodami, zapalamy wszędzie światła i nie szanujemy środowiska, przez
co następuje zmiana klimatu. Już niedługo wszędzie będą
upały i susze… – tłumaczyła.
– Spaliny z samochodu powodują globalne ocieplenie?
Hm, to nawet dobrze, bo właśnie miała nadejść zima, a ja
nie lubię marznąć. Jeśli będzie ciepło, to ja się ucieszę – zaszczekał uradowany.
– Ale Urwis! – kotka prawie zaczęła płakać, widząc, że
Urwis w ogóle nie rozumie, jak poważna jest ta sprawa.
Na szczęście nadleciała ich przyjaciółka, sówka Pola.
– Pola, powiedz, proszę, Toli, że żadne zmiany klimatu nie
następują i nie grożą nam ani ulewne deszcze czy powodzie, ani tym bardziej susze. I żadnych trąb powietrznych
też nie musimy się obawiać – poprosił.

– No to chodź, sam zobaczysz.
Pola wyjęła z kieszeni magiczny kompas, który błyskawicznie potrafił zabrać swojego właściciela w dowolne miejsce.
Wypowiedziała zaklęcie: Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy, niech się pojawi, bo na to czekamy. Chcemy
pojawić się w dwóch różnych miejscach. Niech Urwis zobaczy, co oznaczają zmiany klimatu.
Świat zawirował i po chwili zwierzaki znalazły się w Etiopii, państwie afrykańskim. Rosnące na polach rośliny usychały, a zwierzęta w gospodarstwie domowym – krowy
i kozy – były wychudzone. Od miesięcy wszyscy czekali
na ulewny deszcz. Niestety od dawna nie spadła tu nawet
kropla. W Etiopii była teraz największa susza od dziesięcioleci.
Nie minęło 10 sekund, a kompas zabrał ich na Grenlandię.
Północ kojarzy nam się głównie z obszernymi lodowcami.
Wielkie góry lodowe, zbite lodem i przysypane śniegiem,
magazynowały ogromne ilości zamarzniętej wody. Z powodu ciągle rosnących temperatur wiele lodowców zaczęło topnieć. Spod gór lodowych wydostawały się rzeki wody
powodujące lokalne powodzie. Wiele domów i magazynów było zalanych.
Piesek chciał się temu przyjrzeć, ale nie dał rady. Kompas
zawirował i wrócili do siebie do domu.
- Do wszystkich piesków! Te zmiany klimatu to poważna sprawa! Czy myślicie, że możemy coś zrobić, aby powstrzymać powstawanie tych wszystkich katastrof?

– Hu, hu, hu! Tola niestety mówi prawdę – zawyrokowała
sówka.

- Wiesz.. w pojedynkę niewiele zmienimy. Ale jeśli każdy
z nas namówi siostrę, babcię i kolegę, żeby chronić przyrodę, to mam nadzieję, że jeszcze dużo możemy zdziałać
– powiedziała Pola.

Do jednej szalonej koleżanki Urwis już się przyzwyczaił,
ale żeby i Pola mówiła takie rzeczy?

I tak Tola, Pola i Urwis zaczęli rozmawiać, co takiego mogą
zrobić, żeby ograniczyć zmiany klimatu.

– Chcesz mi powiedzieć, że jakieś tam spaliny z samochodów czy marnowanie energii w domu naprawdę sprawia,
że gdzieś daleko stąd powstaną huragany, trąby powietrzne, powodzie i susze? – spytał z niedowierzaniem.
– Tak.
– No… to ja bym chciał to zobaczyć, bo nie uwierzę! – zawołał Urwis.
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Bawimy się z delfinami
Gra ruchowa

Podwodny świat zwierząt jest piękny i barwny. Pod powierzchnią wody można spotkać drapieżniki, kolorowe ryby, skorupiaki i wiele innych zwierząt. Część może być niebezpieczna (meduza, rozdymka) część można dotknąć (np. delfina,
żółwia). Poniższa zabawa przybliży dzieciom wielobarwny, podwodny świat.
OPCJA I – uciekamy przed rekinami
Rozmieszczamy na podłodze tyle poduszek, ile jest dzieci, a następnie włączamy muzykę w tle. Mogą to być odgłosy oceanu lub inna muzyka nawiązująca do tematyki wód i oceanów. Mówimy dzieciom, że właśnie są w morzu
i nurkują pod wodą. Dopóki brzmi muzyka, dzieci swobodnie mogą pływać
na poduszkach. Jeśli to tylko możliwe (w warunkach śliskiej podłogi), mogą
przemieszczać się na poduszkach w różne części pokoju. W pewnym momencie wyciszamy muzykę i wołamy: „Nadpływa rekin żarłacz, kryjcie się!”. Dzieci
w jednej chwili muszą stanąć lub kucnąć na poduszce, tak żeby żadna część ciała nie dotykała podłogi. Kiedy żarłacz odpłynie, włączamy ponownie muzykę,
a dzieci kładą się na poduszkach. Zmieniamy nazwy zwierząt mogące stanowić
zagrożenie w morzu (meduza, krokodyl, ośmiornica, lew morski, skrzydlica,
kałamarnica olbrzymia).

Materiały:
• poduszki (dla każdego dziecka
jedna poduszka)
• muzyka (odgłosy oceanu, lub inna
dowolna związana z wodą)
• zdjęcia poszczególnych zwierząt
(opcjonalnie)
• kolorowe, małe piłki

OPCJA II – bawimy się z delfinami
Zasady gry się zmieniają. Dzieci kucają na poduszce, udając, że siedzą na łodzi i płyną na
poszukiwanie morskich zwierząt. Muzyka gra w tle. W pewnym momencie wyciszamy
muzykę, rzucamy piłeczki pomiędzy dziecięce poduszki i wołamy „Uwaga! Delfiny! Możecie je dotknąć i pobawić się z nimi!”. Dzieci kładą się na poduszkach, i leżąc na brzuchu,
próbują dopłynąć do jednej z piłek. Gdy wszystkim dzieciom udało się dotknąć piłki,
ponownie włączamy muzykę i mówimy „Delfiny odpłynęły, płyniemy dalej”. Prowadzący
zmienia nazwy zwierząt, z którymi dzieci mogą pływać, może to być m.in. morświn,
żółw wodny, chetonik (ryba motyl), błazenek, konik morski, krab, tuńczyk itd. Prowadzący może pokazywać dzieciom zdjęcia wymienianych zwierząt.
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Morski teatr cieni
Plastyka i zabawa

Tym razem zapuścimy się w głębiny morskie, a pomoże nam w tym teatrzyk cieni. Na kolejnej stronie zamieściliśmy szablony ośmiornicy, rekina, żółwia i innych przedziwnych istot morskich i oceanicznych. Szablony te można wydrukować
na grubszym papierze i wykorzystać w zabawie, ale też dla poznania świata podwodnej przyrody.
1.1

2

Materiały:
• tektura w rozmiarze A2
• linijka
• ołówek
• czarny papier A4
• pergamin A4
• nożyczki
• nóż do papieru
• klej
• czarna farba
• gruby pędzel
• szablony morskich stworzeń
• drewniane patyczki do szaszłyków
• taśma klejąca
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Pośrodku tektury w rozmiarze A2 rysujemy prostokąt o wymiarach kartki A4.
W nim, wewnątrz narysowanego prostokąta A4, rysujemy drugi – kilka centymentów mniejszy od pierwszego. Mniejszy prostokąt wycinamy za pomocą
noża do cięcia papieru. Zaginamy boki tektury do środka, aby cała konstrukcja
mogła stać na stole. Będzie to nasz ekran. Tekturę malujemy z jednej strony na
czarno.
Opcjonalnie: z grubszego czarnego papieru możemy wyciąć ozdoby dla ekranu
(np. wodorosty, skały). Po wycięciu ozdób przyklejamy je z zewnętrznej strony.
Z wewnętrznej strony przyklejamy pergaminowy ekran. Drukujemy i wycinamy szablony podwodnych zwierząt (zał. 9) i do każdego taśmą klejącą przymocowujemy drewniany patyczek do szaszłyków. Teraz czas na zabawę!
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Patyczkowa rafa koralowa
Plastyka

Podwodny świat jest jednym z najbardziej przyjaznych tematów dla dziecka, dlatego tak często na zajęciach w kółkach
plastycznych lub szkołach artystycznych jest wykorzystywany przez nauczycieli. Tym razem jednak podejdziemy do tematu w nieco odmienny sposób. Stworzymy rafę koralową z gałęzi drzew. Czy zauważaliście kiedyś, że czasem dziwaczne
kształty gałęzi przypominają koralowce? Jedyne, co może się nie zgadzać – wyciszony kolor kory drzewa i niesamowite
kolorystyczne połączenia korali, ale jest to do poprawienia. Jak zwykle „przy okazji” opowiedzmy dziecku o tym, że koralowce znajdują się obecnie w punkcie zwrotnym – ponieważ z powodu ocieplenia klimatu w bardzo szybkim tempie
wymierają, co powoduje, że np. Wielka Rafa Koralowa traci swoje niesamowite kolory i blaknie. Istnieje tu ścisła zależność – człowiek produkuje coraz więcej, zwiększając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, co powoduje ocieplenie
klimatu wraz z ociepleniem wód oceanicznych. Ciepła woda oceaniczna przyczynia się do wymierania glonów, które
zabarwiają koralowce, na skutek tego wymierają też koralowce, co z kolei znacznie ogranicza bioróżnorodność populacji
ryb zależnych od rafy koralowej oraz przyśpiesza erozję wybrzeża wynikającą z braku rafy koralowej jako naturalnego
falochronu. Temat rafy koralowej jest dobrym przykładem negatywnego wpływu człowieka na środowisko, nawet jeżeli
ten człowiek żyje w zupełnie innej części świata i nigdy w życiu nie widział rafy koralowej.
1.1

2

W parku, skwerze lub na podwórku zbieramy suche gałęzie. Najlepiej już bez
kory, ponieważ będzie je łatwiej pokryć farbą i będą też ładniej wyglądać.
Na patyczki nanosimy równomiernie pierwszą warstwę farby. Możemy je pomalować jednym kolorem lub, dzieląc na strefy, dwoma lub trzema. Przed
rozpoczęciem pracy warto zapoznać dziecko z pojęciem koła kolorystycznego, czyli z podstawowymi zasadami dobierania kolorów. Efektownie też będzie
wyglądać połączenie matowej farby z błyszczącą lub farby matowej i złotej/
srebrnej. Farby te są najczęściej do dostania w sklepach dla plastyków, ale znaleźć je można również w popularnych centrach handlowych. Wybór jest na tyle
szeroki, że również pod względem cenowym nie powinien stanowić problemu.

3

Materiały:
•
•
•
•
•
•
•

gałęzie drzew
farby akrylowe
pędzle różnej grubości
kubek z wodą
paleta
szmatka do wycierania pędzli
folia/gazeta do przykrycia stołów

Po wyschnięciu pomalowanych patyczków możemy przystąpić do tworzenia
wzorów. Do tego będzie nam potrzebny cieńszy pędzel i fantazja. Po wyschnięciu wzorków tworzymy rafę koralową. Jeśli mamy możliwość (podwórko, większa doniczka), wkładamy patyki w ziemię. Jeśli nie – będziemy potrzebować
styropianu. Może to być koniec pracy, ale jeżeli dzieci wciągną się w proces
twórczy, warto kontynuować temat i zaproponować stworzenie świata podwodnego z papieru kolorowego. Można stworzyć m.in. ryby, ośmiornice czy
rozgwiazdy, wycinając je i przyklejając do patyków. W ten sposób powstanie
kompozycja trójwymiarowa.
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Na ratunek tygrysom
Gra

W trakcie gry ruchowej dzieci zapoznają się z nazwami gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem.
Każdemu zwierzęciu należącemu do gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem przypisujemy pewne zachowanie,
które dziecko musi przedstawić:
• niedźwiedź polarny – łokcie ułożone na zewnątrz, dziecko wykonuje wolne ruchy rękami przed swoją twarzą;
• goryl górski – uderzenia pięściami w klatkę piersiową;
• tygrys chiński – chód na czworaka;
• nosorożec jawajski – ręce ściśnięte w pięści, ułożone jedna na drugiej na nosie, dodatkowo powolne ruchy
głową w prawo i lewo;
Materiały:
• gwizdek

Przebieg gry – opcja I
Ustawiamy dzieci w równej linii po jednej stronie boiska i udajemy się na jego
przeciwległy koniec. Na hasło „ratujmy zwierzaki” dzieci rozpoczynają bieg
w stronę prowadzącego. Nauczyciel w dowolnej chwili może zagwizdać. Na
dźwięk gwizdka dzieci zatrzymują się w miejscu. Prowadzący wykrzykuje nazwę jednego ze zwierząt i wszystkie dzieci mogą pokonywać dalszą drogę, jedynie udając dane zwierzę – goryla, tygrysa, nosorożca czy niedźwiedzia polarnego. Kolejny gwizdek to możliwość ponownego, swobodnego biegu. Prowadzący
kilkakrotnie gwiżdże i wykrzykuje nazwę innego zwierzęcia. Ten, kto dobiegnie
pierwszy, wygrywa.
Przebieg gry – opcja II
Od początku gry każdemu dziecku przypisany jest jeden z 5 gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem. Dzieląc dzieci, staramy się stworzyć
grupy o podobnej liczbie uczestników. Na dźwięk gwizdka wszystkie dzieci zatrzymują się, a my wykrzykujemy nazwę jednego ze zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem. Tylko te dzieci, którym przypisana była rola wywołanego
zwierzęcia, mogą biec dalej. W trakcie biegu dzieci udają dane zwierzę. Pozostałe dzieci czekają do chwili, aż usłyszą ponowny odgłos gwizdka. Z zakończeniem gry czekamy do momentu, aż troje dzieci dobiegnie do prowadzącego
z okrzykiem „ocaliłem (nazwa reprezentowanego gatunku)”.
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Karmnik dla ptaków
Zadanie

Jesień i zima są trudnymi porami roku dla zwierząt, w tym również ptaków. Jest to dobra okazja, żeby pokazać dziecku,
jak ważna jest opieka człowieka nad zwierzętami, a także uczenia dziecka empatii do żywych stworzeń. Proponujemy
stworzenie karmnika dla ptaków, który da dziecku również okazję do obserwacji gatunków ptaków i ich zachowań. Jeśli
będzie to zadanie domowe, karmnik może być narzędziem do prowadzenia dzienniczka, w którym dziecko będzie robiło
notatki lub gromadziło rysunki ptaków, odwiedzających jego karmnik.
Z
1

2

Mieszamy kasze i ziarna w filiżance/kubku. W garnku rozpuszczamy smalec,
wlewamy go do filiżanki/kubka, mieszamy zawartość i wstawiamy patyk.
Całość wkładamy do lodówki, dopóki smalec nie zastygnie (na ok. godzinę).
Wyjmujemy filiżankę/kubek z lodówki; teraz możemy go zawiesić na zewnątrz
za pomocą sznurka lub wstążki (pamiętajcie tylko, żeby zawiązać go dość mocno). Możemy też użyć karabinka (opcja mniej estetyczna, ale bardziej pewna).
Teraz jesteście gotowi na obserwację.

3

Materiały:
•
•
•
•
•

filiżanka/kubek
kasze/ziarna
smalec
wstążka/sznurek/karabinek
patyk
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Bawełniana torba zamiast foliowej
Plastyka

W sposób oczywisty jednorazowe torby plastikowe zagrażają środowisku, w którym żyjemy. Jest to problem, z którym
borykamy się na co dzień. W 2010 roku mieszkańcy UE zużyli 99 mld toreb plastikowych, przy czym zdecydowana większość z nich była wykorzystana jednokrotnie. Szacuje się, że w 2020 r. zużycie sięgnie nawet 111 mld toreb. Tymczasem
używanie jednorazówek jest dość łatwe do wyeliminowania – wystarczy mieć przy sobie bawełnianą torbę na zakupy,
więc proponowany projekt plastyczny jest nie tylko kreatywny, ale też bardzo użyteczny.
1.1

2

Materiały:
• torba płócienna, bawełniana
• kredki/flamastry/pastele/farby
3D do malowania na tkaninach
• żelazko
• czysta kartka białego papieru
• suszarka (opcjonalnie)
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Wymyślony motyw rysujemy na torbie. Dla dzieci młodszych polecamy przygotować wcześniej szablony, które dziecko będzie mogło obrysować. Motyw
szablonów może być dowolny. W swojej praktyce wykorzystujemy dwa rodzaje
ulubionych przez dzieci szablonów – owoce i warzywa oraz zagrożone gatunki zwierząt. Rezultaty pracy dziecka będą zależały również od materiałów plastycznych, które wykorzysta. Kredki dają efekt pastelowy i delikatny, trzeba się
przy nich trochę napracować, żeby kolor był bardziej widoczny, flamastry dają
ostrzejszy obrys, ale trudniej nimi wypełnić większe obszary. Naszymi faworytami są pastele do tkanin i farby 3D, które pod wpływem ciepła nabierają
kształtu, więc w prosty sposób możemy osiągnąć spektakularny efekt. Po wykonaniu rysunku kolor na tkaninach powinien być utrwalony. W przypadku
flamastrów, farb i kredek musimy wziąć białą kartkę papieru, przyłożyć ją do
rysunku i gorącym żelazkiem przeprasować materiał. W przypadku farb 3D
używamy suszarki do włosów. Jedyną komplikacją w tym przypadku jest to, że
farba powinna wyschnąć całkowicie, a to trwa ok. 12 godzin.

INNE ŹRÓDŁA

SDG dla dzieci

Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że przykładów stron internetowych dot. zrównoważonego rozwoju lub tematów spokrewnionych jest o wiele więcej zagranicznych niż polskich. Niestety
polskie strony, które pomagałyby nauczycielom w poszukiwaniu
ciekawych informacji oraz zadań z pogranicza plastyki, inżynierii, nauk ścisłych i społecznych, równocześnie nawiązując do
zrównoważonego rozwoju, wciąż możemy policzyć na palcach.
Na pocieszenie dla polskojęzycznego odbiorcy możemy
powiedzieć, że wciąż przebywa książek polskich autorów
oraz tłumaczeń. Na naszej stronie można znaleźć kilka
przygotowanych przez nas list książek w języku polskim
o tematach związanych z SDG - tuptuptup.org.pl.
Podobne spisy książek można czasem znaleźć na innych
stronach promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży; wszystko zależy od tematu. Na przykład listy tytułów książek o ekologii i ochronie środowiska, na tematy
bardzo pożądane w dzisiejszych czasach, można znaleźć na
natuli.pl.
Jeżeli chodzi o materiały wideo, warto wymienić kilka
internetowych źródeł. Niestety wszystkie one są przeznaczone dla starszego odbiorcy nie tylko ze względów
językowych (youtube proponuje opcję automatycznego
tłumaczenia lub napisów), ale też ze względu na stropień
trudności materiałów. Mimo to część otrzymanych informacji może być wykorzystana przez nauczycieli podczas
zajęć.
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• UNESCO Portuguese – udana naszym zdaniem

playlista portugalskiego przedstawicielstwa UNESCO o wybranych SDG (SDG 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14
i 15). Filmiki zostały nagrane podczas warsztatów dla
dzieci i pokazują, jak w łatwy i praktyczny sposób
przedstawić najmłodszym tematy związane z walką
przeciwko głodowi, ochroną zdrowia, prawem do edukacji, dostępem do czystej wody i innymi tematami
zrównoważonego rozwoju.

• PragerU – dobrze dobrane playlisty na tematy

związane nie tylko z SDG, ale też psychologią, stosunkami międzynarodowymi czy polityką. Źródło
jest do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców
oraz starszych dzieci.

• Sustainability Illustrated – rysowane kompendium wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju.
Można tu znaleźć odpowiedzi na pytania: czym jest
ślad ekologiczny? Co to jest zrównoważony rozwój?
Kanał skupia się na problemach środowiska.
Z kreskówek w języku polskim warto polecić „Magiczny
autobus” i „Był sobie człowiek”. Wybór tematów jest tak
duży, że z pewnością można znaleźć odcinek nawiązujący
do wybranego tematu lekcji. Dodatkowym atutem „Magicznego autobusu” jest to, że na podstawie kreskówek
powstał cały szereg eksperymentów i materiałów dydaktycznych do wykorzystania przez rodziców i nauczycieli.
Niestety, część z nich jest płatna.

SDG dla dzieci

Strona Internetowa, od której powinniśmy zacząć - worldslargestlesson.globalgoals.org. Jest to doskonałe (i obszerne) źródło informacji oraz konkretnych scenariuszy
zajęć z dziećmi o SDG, przygotowanych przez międzynarodową organizację The World’s Largest Lesson. W 2017
roku podpisaliśmy z WLL umowę o współpracy, dlatego
już w tym roku na naszej stronie pojawią się tłumaczenia
niektórych materiałów WLL, a więc zapraszamy do śledzenia aktualności na naszym profilu Facebook.

kidworldcitizen.org – świetny blog rodzicielski skupiający się wokół tematów globalnej edukacji. Razem z autorką
tekstów poznajemy inne państwa, ich ludzi, kulturę, tradycyjne dania.
Zbiżoną koncepcję ma strona Fundacji Edukacji Międzykulturowej – miedzykulturowa.org.pl. Jest to dobre
polskojęzyczne źródło informacji o innych państwach i
ciekawostkach kulturowych z różnych zakątków świata.
Dodatkowym atutem są materiały do pobrania – kolorowanki i różnorodne zadania do przyswojenia materiału.
www.epa.gov – strona internetowa federalnej Agencji USA
ds. Ochrony Środowiska, ale jednocześnie dobre źródło
gier, zabaw i ciekawostek dla dzieci w różnym wieku. Wiedza podzielona jest na kilka kategorii: powietrze, zmiany
klimatu, ekosystemy, energia, zdrowie, odpady, woda.
www.scenariuszelekcji.edu.pl – strona Uniwersytetu dla
Dzieci, na której można znaleźć ciekawe scenariusze lekcji.
Nas przede wszystkim interesuje edukacja przyrodnicza,
ponieważ w tej zakładce jest sporo tematów przydatnych
do nauczania SDG (np. jak chronić wodę przed zanieczyszczeniem (SDG 6)? Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami
(SDG 14 i 15)? Co zrobić z jedzeniem, aby go nie zmarnować (SDG 2)?
www.scholaris.pl – jeszcze jedna polska strona ze scenariuszami zajęć dla dzieci. Możemy znaleźć tu ciekawe pomysły na zajęcia przyrodnicze z dziećmi.

Strona internetowa The World’s Largest Lesson

www.globalcitizen.org – jak sama nazwa strony wskazuje jest źródłem wiadomości o zrównoważonym rozwoju. Źródło informacji jest dla dorosłych, ale jest to dobry
punkt wyjścia do zgłębienia tematu też pod kątem tego, co
obecnie dzieje się w obszarze zrównoważonego rozwoju na
świecie.
Kolejnym dobrym źródłem informacji na tematy związane z SDG jest strona internetowa Centrum Edukacji Obywatelskiej – glowna.ceo.org.pl. Organizacja ma również
szereg dodatkowych stron poświęconych konkretnym
projektom, więc warto z niej często skorzystać. Spora część
informacji przyda się uczniom starszych klas.
kids.nationalgeographic.com – doskonałe źródło informacji o świecie, krajach, kulturach i zwierzętach. Zawiera
obszerną wideotekę, gry, zadania i ciekawostki. Strona jest
świetnym narzędziem dla dzieci i dorosłych.

Z polskich źródeł urzędowych polecamy zakładkę edukacji na stronie Ministerstwa Środowiska, naszesmieci.
mos.gov.pl, na której można znaleźć ciekawe informacje
o segregacji odpadów, a także zakładkę edukacji na stronie
Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl dot. bioróżnorodności polskich lasów. Świetnie prowadzony jest również profil
Lasów Państwowych na Facebook – www.facebook.com/
LasyPanstwowe.
eisforexplore.blogspot.com.au – australijska strona internetowa zawierająca jedną z najlepszych baz zadań dla dzieci.
Tematy są różnorodne i mają interdyscyplinarny charakter. Tak na przykład, badając temat wody, stworzymy młyn
wodny, solarny oczyszczacz wody i zapoznamy się z takimi
zjawiskami przyrodniczymi, jak tsunami i tornado.
pbskids.org – wyjątkowa lista eksperymentów chemicznych i fizycznych dla małych dzieci. Jest to świetny początek, aby nauczyć dziecko stawiać pytania i szukać.
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www.marghanita.com – dobre pomysły na plastykę z naturalnych materiałów – patyków, kamyków, włóczki – wszystko
może się przydać. Strona jest źródłem inspiracji do zajęć
przyrodniczych na zewnątrz lub po wycieczce klasowej/
grupowej do parku albo lasu.
blog.ed.ted.com – jedno z naszych ulubionych źródeł informacji, o którym warto pamiętać i od czasu do czasu je
odwiedzać. Jest to blog poświęcony edukacji prowadzony
przez TED, słynną amerykańską organizację pozarządową propagującą wiedzę w skali całego świata. Blog nie jest
źródłem informacji wyłącznie o zrównoważonym rozwoju, ale jest zbiorem pomysłów na kreatywne i innowacyjne projekty z dziećmi w różnym wieku, które wzmacniają
umiejętność pracy w zespole, krytyczne myślenie dziecka
i pobudza ją ciekawość świata. Polecamy do zapoznania się
każdemu pedagogowi.

Interaktywna gra dla dzieci na stronie internetowej
PGL Lasy Państwowe

www.howtosmile.org – strona zawiera mnóstwo pomysłów na zadania i eksperymenty dla dzieci na temat zmian
klimatu (SDG 13), zdrowia człowieka (SDG 3), energii
(SDG 7), życia na lądzie (SDG 15) i pod wodą (SDG 14).
www.scientificamerican.com – strona dla dorosłego czytelnika, który interesuje się światem nauki. Zakładka „citizen science” dotyczy problemów zrównoważonego rozwoju – jest to zbiór różnorodnych projektów otwartych
do udziału uczestników ze Stanów Zjednoczonych, ale nie
tylko. Projekty są różnorodne i dotyczą na przykład jakości
powietrza w Nowym Jorku.
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futurecity.org – chcielibyście nawiązać kontakt z uczniami
z innych krajów zastanawiających się nad zrównoważonymi miastami przyszłości? Jakie będzie to miasto, jak ulepszyć życie jego mieszkańców, uwzględniając współczesne
tendencje rozwoju miejskich społeczeństw oraz wzrost populacji mieszkańców miast? Strona skupia 40000 uczniów
oraz 7500 wolontariuszy – jest to niesamowita inicjatywa
służąca rozwojowi kreatywności dzieci oraz umiejętności
pracy w zespole.
Ostatni polecany przez nas link to strona internetowa naszego partnera, Festiwalu Kino w Trampkach – www.kinowtrampkach.pl. Jest to znakomite wydarzenie dla dzieci
i młodzieży, podczas którego młodszy widz ma możliwość
zapoznać się z propozycjami filmowymi z całego świata.
Ponadto tematy poruszane w programie konkursowym są
bliskie naszym wartościom, czyli życiu w zgodzie z naturą i
innym człowiekiem. Festiwal odbywa się corocznie wiosną.

ZAŁĄCZNIKI

Zał.1

Zał.2

Zał.3

Zał.4

Zał.5

Zadanie 1

Zał.6

Zadanie 3. Na rysunku są przedstawione: rower,
rolki, motocykl, narty

Zadanie 8. Na rysunku są przedstawione: samochód,
motocykl, samochód elektryczny, rower, autobus

Zadanie 5. Na rysunku są przedstawione: bambus,
dąb, drzewko pomarańczowe, palma

Zadanie 6. Na rysunku są przedstawione: panele słoneczne, wiatrak, spalany węgiel, elektrownia wodna

Zał.7

Zał.8

Zał.9

Fundacja CultureLab została założona w 2016 roku –
od tego momentu prowadzi ona portal TupTupTup.
org.pl – największy w Polsce i jeden z nielicznych na
świecie w całości poświęcony edukacji o zrównoważonym rozwoju, który przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci.
TupTupTup.org.pl to portal o ważnych sprawach
przedstawianych jednak w prosty i przystępny sposób. Dzięki autorskim bajkom, grom i zabawom oraz
zadaniom ruchowym i artystycznym najmłodsi zapoznają się z takimi tematami, jak zmiany klimatu, energia odnawialna, prawo do życia w rodzinie czy miasta
przyjazne dziecku.

Koncepcja i opracowanie merytoryczne:
Zespół Fundacji CultureLab
Warszawa
Styczeń 2018
Wydawca:
Fundacja CultureLab
ul.Kuźnicy Kołłątajowskiej 63
02-495 Warszawa
www.tuptuptup.org.pl
email: tuptuptup@culturelab.pl

Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji
wspierających mądrą edukację dla dzieci. Działa na
poziomie makro, wspierając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci, oraz na poziomie mikro, prowadząc liczne warsztaty dla dzieci
w Warszawie i innych miastach Polski. Fundacja należy do sieci organizacji The World’s Largest Lesson,
która przy wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje
dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

Edukacja zwiększa wiedzę i świadomość dziecka na
temat otaczającej rzeczywistości. Jest jednym z najsilniejszych czynników transformujących świat. Chcąc
promować prawa dziecka i godność, chcąc zniwelować
biedę, zapewnić równość i tolerancję, zbudować lepszą
przyszłość bazującą na równości, sprawiedliwości i różnorodności kulturowej, chcąc chronić środowisko, jego
faunę i florę, a także zapewnić solidarność i współodpowiedzialność międzypokoleniową, musimy już dzisiaj
zatroszczyć się o mądrą i dalekowzroczną edukację
najmłodszych dzieci.
Monika Miłowska i Maria Shmel’ova
Członkinie Zarządu Fundacji CultureLab

