
AKADEMIA ZARUSKIEGO – PRZYRODNIK KLASY 2-3 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE: 

1. Wymień nazwy i opisz w formie albumowej  5 zwierząt pożytecznych – 

sprzymierzeńców 

człowieka i 5 szkodników, pokaż ich rolę w środowisku. Zaprezentuj album przed 

klasą. 

2. Przyjaciel –drzewo – wybierz jedno drzewo w okolicy i stwórz w formie prezentacji 

jego dokumentację. Zrób zdjęcia w różnych porach roku i dnia, opisz jak się zmienia 

Twój przyjaciel. Możesz odwiedzać drzewo w wybranym dniu miesiąca, po różnych 

zjawiskach pogodowych, ulewach, wichurach, śnieżycach. Opowiedz o nim swoim 

kolegom z klasy. 

3. Ekologia to dziś jedna z najważniejszych nauk. Stwórz plakat zachęcający do ochrony 

środowiska. 

4. Wykorzystaj plony z sadu i ogrodu do stworzenia pysznej, zdrowej, roślinnej potrawy. 

Zapisz w ozdobnej formie przepis i wykonaj zdjęcia  dania, a także etapów jego 

powstawania. 

5. Odwiedź jedno z trzech  wybranych muzeów (np. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 

w Łazienkach Królewskich, Muzeum Ziemi PAN – ul. Na Skarpie, Muzeum 

Ewolucji PAN w PKiN, Muzeum Geologiczne – ul. Rakowiecka) i stwórz relację, 

którą przedstawisz w klasie (zdjęcia, rysunki, opisy, zdobyte wiadomości, 

ciekawostki). 

 

ZADANIA DO WYBORU: 

1. Zaprojektuj grę stolikową o tematyce przyrodniczej np., z zagadkami na temat 

przyrody. Zaprezentuj ja w klasie i namów kolegów do zagrania. 

2. Wykonaj plakat o dowolnym Pomniku Przyrody, z krótkim opisem i mapką 

przedstawiającą lokalizację. 

3. Stwórz i przedstaw w formie prezentacji cykl rozwojowy motyla lub żaby. 

4. Wykonaj i zaprezentuj w klasie album ”Cztery pory roku”. Zilustruj w nim i opisz 

zmiany jakie zachodzą w przyrodzie wiosną, latem, jesienią i zimą. 

5. Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą ulubione zwierzę. Użyj naturalnych 

materiałów – suszonych liści, klonowych nosków, kasztanów, orzechów, żołędzi, 

patyczków itp. Praca może być płaska lub przestrzenna. 

6. Stwórz książeczkę, w której w pisemnej formie przedstawisz 15 ciekawostek o 

niezwykłych zwierzętach. 

7. Załóż w swojej klasie kącik z kwiatkami doniczkowymi. Dowiedz się jakich 

warunków potrzebują i pielęgnuj je w czasie całego roku szkolnego. Do opieki nad 

roślinami zachęć kolegów z klasy. 

8. Stwórz prezentację, w której przedstawisz 10 wybranych, żyjących w Polsce 

owadów. Prezentacja powinna zawierać opisy, zdjęcia, rysunki. Przedstaw ją 

uczniom Twojej klasy. 

9. Załóż hodowlę ziemniaka. Posadź w doniczce bulwę, podlewaj ją i obserwuj. 

Wszystkie zmiany odnotuj w dzienniku obserwacji i zaprezentuj kolegom. 

10. Wykonaj w klasie 5 doświadczeń przyrodniczych. Opowiedz o nich i wytłumacz, 

czego można się z nich dowiedzieć. 


