
AKADEMIA ZARUSKIEGO 

PRZYRODNIK KLASY II-III 

 
ZADANIA OBOWIĄZKOWE: 

  
1. Odwiedź muzeum przyrodnicze, ogród botaniczny lub zoologiczny. Przygotuj z tej 

wycieczki sprawozdanie ze zdjęciami. Przedstaw w formie pisemnej minimum  

10 ciekawostek o niezwykłych eksponatach/roślinach/zwierzętach danego miejsca. 

Postaraj się dołączyć bilet wstępu zwiedzanego miejsca. 

2. Scharakteryzuj środowisko lądowe. Wymień po 10 roślin i zwierząt jakie w nim żyją, 

wklej zdjęcia tych organizmów i krótko je opisz. Forma pracy – prezentacja. 

3. Stwórz atlas 10 ziół lub kwiatów jakie rosną w ogrodach. Dodaj krótką charakterystykę 

każdej rośliny. 

4. Stwórz przestrzenny Układ Słoneczny. Zaprezentuj pracę przed klasą. 

5. Stwórz hodowlę wybranej przez siebie rośliny w różnych warunkach (światło/brak 

światła, woda/brak wody). Prowadź dziennik obserwacji, w którym będziesz 

wykonywał ilustracje, bądź wklejał zdjęcia poszczególnych etapów rozwoju tych roślin. 

(Dzienniczek stwórz z bloku technicznego formatu A4. Na jednej stronie umieszczaj 

datę, jedno zdjęcie/ilustrację, żeby Twój dzienniczek wyglądał estetycznie. Pamiętaj 

aby każde zdjęcie/ilustracja było podpisane – co się w danym momencie dzieje  

z rośliną). 

ZADANIA DO WYBORU: 

6. Stwórz plakat format A2/A1 o sposobach oszczędzania wody. Przekonaj kolegów, że 

takim postępowaniem mogą się przyczynić do dbania o środowisko. 

7. Zaprojektuj plakat o cyklu życia motyla/żaby/mrówki. Format A3. 

8. Przynieś do szkoły i zaprezentuj przed klasą 10 różnych wybranych przypraw i ziół. 

Napisz na kartce i opowiedz przed klasą krótką charakterystykę każdej rośliny (jakie 

ma zastosowanie, wpływ na organizm człowieka oraz gdzie jest uprawiana). 

9. Przygotuj prezentację n/t ryb słodkowodnych i słonowodnych. Zaprezentuj po  

10 wybranych gatunków. 

10. Ułóż wiersz przyrodniczy pt. „Jestem przyjacielem przyrody” oraz narysuj pasującą 

ilustrację do wiersza na kartce z bloku technicznego formatu A4. Wiersz powinien 

zawierać minimum 20 wersów. Zaprezentuj wiersz i ilustrację przed klasą. 



11. Stwórz album o ptakach drapieżnych. Pierwszą stronę swojego albumu poświęć na 

zdjęcie/rysunek i opis budowy ptaka. Minimum 10 ptaków. 

12. Zaprojektuj krzyżówkę o tematyce ekologicznej. Warunek zaliczenia – rozwiązanie 

krzyżówki przez uczniów z klasy. 

13. Złóż z papieru minimum 5 różnych zwierzątek techniką origami. Pokaż je i opowiedz  

o nich na lekcji. Możesz przygotować lekcję pokazową podczas której nauczysz 

kolegów, jak należy wykonać wybrane zwierzątko z papieru. 

14. Zaplanuj trasę trzydniowej wycieczki po Polsce. Wykonaj na kartce formatu A2/A1 

krótką charakterystykę miejsc, które warto odwiedzić oraz narysuj mapę wycieczki 

zaznaczając na niej zwiedzane miejsca. 

15. Przygotuj prezentację o zwierzętach chronionych i śladach jakie zostawiają. Minimum 

15 różnych zwierząt. 

 

 

  


