
PRZYRODNIK 

 KLASY II-III 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE: 

1. Przygotuj album przypraw (powinien zawierać co najmniej  

7 przypraw). Do albumu dołącz krótką charakterystykę każdej 

przyprawy oraz miejsce jej występowania. 

2. Wybierz jedną z planet, korzystając z czasopism, książek, Internetu, 

wykonaj plakat zawierający obraz i informacje dotyczące planety. 

3. Wykonaj doświadczenie – zasadź 2 nasionka fasoli. Jedno postaw  

w miejscu słonecznym i ciepłym, drugie w chłodnym i ciemnym. 

Obserwuj wzrost obu nasion. Prowadź dziennik i zapisuj obserwacje. 

4. Podczas spaceru z rodzicami pozbieraj 10 różnych roślin- ziół, 

kwiatów, zbóż, traw. Zebrane zioła ususz, a następnie stwórz z nich 

własny zielnik. 

5. W Polsce znajdują się 23 Parki Narodowe. Wybierz jeden z nich, 

wykonaj album, opisując w nim florę i faunę parku. Poszukaj 

ciekawostek, które zachęcą Twoich kolegów do odwiedzenia tego 

parku. 

 

ZADANIA DO WYBORU: 

1. Z materiałów przeznaczonych do recyklingu wykonaj robota 

„Ekorobot” 

2. Odwiedź z rodzicami dowolną wystawę przyrodniczą. Sporządź 

sprawozdanie z wycieczki (opis, zdjęcia, rysunki) 

3. Ułóż krzyżówkę przyrodniczą (co najmniej 8 haseł). Przygotuj pustą 

krzyżówkę i hasła do niej. 

4. Zieleń chroni nas przed hałasem i zanieczyszczeniami. Wykonaj 

makietę osiedla  wraz z terenami zielonymi i miejscami rekreacji. 

5. Wykonaj wesołą gromadkę „Kasztanków”, ludzików, zwierzątek  

z kasztanów i żołędzi (min. 5 szt.). Figurki ustaw na makiecie 

przypominającej łąkę. 

6. Wykonaj i przedstaw w klasie krótki referat dotyczący zdrowego 

odżywiania. Przygotuj informacje i ilustracje. Możesz skorzystać  

z programu PowerPoint. 

7. Odwiedź ogród zoologiczny. Opisz i zilustruj 3 wybrane gatunki 

zwierząt, a następnie opowiedz o nich na lekcji w klasie. 

8. Wykonaj plakat charakteryzujący jedną z pór roku. Plakat powinien 

mieć formę przestrzenną. 



9. Wykonaj album o 8 wiosennych kwiatach. Ozdób go rysunkami, 

zdjęciami i zamieść informacje charakteryzujące te rośliny. Korzystaj 

z wiedzy zawartej w albumach, atlasach, czasopismach i Internecie. 

10. Zachęć do zwiedzenia Polski. Ułóż wierszyk (3 zwrotki) ukazujący 

walory naszej ojczyzny. Napisz go na kartce w formacie A4 i ozdób ją 

według własnego pomysłu. 

11. Zaplanuj trasę dwudniowej wycieczki w góry, nad morze lub na 

Mazury. Swój plan przedstaw w formie książeczki. 

12. Wykonaj plakat „Mieszkańcy jezior mazurskich”. Technika dowolna. 

Format A3 
 


