
PRZYRODNIK  

KLASY IV – VI 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE: 

1. Zaplanuj dla swojej klasy wirtualną wycieczkę po muzeum przyrodniczym, ogrodzie 

botanicznym lub zoologicznym. 

2. Zaprezentuj i opisz doświadczenie przyrodnicze na forum klasy według schematu: 

materiały, wykonanie, obserwacje i wnioski.  

3. Przedstaw świat zwierząt Lasu Bielańskiego w formie pokazu slajdów. Warunkiem 

zaliczenia zadania – prezentacja na forum klasy. 

4. Przeprowadź hodowlę dwóch nasionek w różnych warunkach (stanowisko oświetlone 

spełniające wymogi hodowli, stanowisko zaciemnione, bez wody). Podczas hodowli 

prowadź dziennik obserwacji. 

 

ZADANIA DO WYBORU: 

1. Ułóż wiersz mówiący o pięknie Ziemi. 

2. Obserwuj na żywo (z kamer on – line) przekazy filmowe. Opisz wybrany fragment: 

dokarmianie, zakładanie gniazd, lęgi opieka nad potomstwem, wyloty. 

3. Omów na forum klasy zasady zdrowego odżywiania. 

4. Zaprojektuj krzyżówkę o tematyce ekologicznej. Zaliczenie zadania – rozwiązanie 

krzyżówki przez uczniów z Twojej klasy. 

5. Stwórz album dokumentujący cykl życia wybranego drzewa w ciągu roku. 

6. Rozwiąż min. 5 zadań interaktywnych w Aplikacji Learning Apps wskazanych przez 

nauczyciela biologii. 

 

  



PRZYRODNIK 

KLASY VII – VIII 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:  

1. Przygotuj prezentację multimedialną dla swojej klasy o wybranym przez siebie 

polskim parku narodowym 

2. Zaplanuj w postaci pokazu slajdów wirtualną wycieczkę po ciekawych przyrodniczo 

miejscach w Warszawie. 

3. Przygotuj projekt wycieczki po Bielanach z opisem 5 – 10 przystanków na trasie 

(forma dowolna).  

4. Przygotuj w formie plakatu lub prezentacji informacje na temat dziko żyjącego 

gatunku roślinnego lub zwierzęcego podlegającego ochronie gatunkowej. 

 

ZADANIA DO WYBORU:  

1. Przygotuj prezentację zachęcającą turystów do odwiedzenia dowolnego miejsca  

na świecie i przekonaj kolegów, że warto tam pojechać. 

2. Omów na forum klasy sposoby oszczędzania wody, przekonaj kolegów, że swoim 

postępowaniem mogą się do tego znacznie przyczynić. 

3. Obserwuj na żywo (z kamer on – line) przekazy filmowe. Opisz wybrany fragment: 

dokarmianie, zakładanie gniazd, lęgi opieka nad potomstwem, wyloty. 

4. Opracuj w aplikacji Learning Apps 3 zadania z zakresu biologii do wykonania przez 

kolegów z Twojej klasy. (Tematy do uzgodnienia z nauczycielem biologii) 

5. Zaprojektuj krzyżówkę o tematyce ekologicznej. Zaliczenie zadania – rozwiązanie 

krzyżówki przez uczniów z Twojej klasy. 

6. Jeden dzień z życia mrówki w Lesie Bielańskim – napisz fragment pamiętnika. 

 

  



 


