
PRZYRODNIK 

KLASY II - III 

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:  

1. Weź udział w konkursie plastycznym lub muzycznym. 

2. Przygotuj eko – zabawkę ze zgromadzonych przez siebie materiałów z recyklingu. 

Zaprezentuj ją na forum klasy. 

3. Stwórz plakat (format A2 lub A1) przedstawiający 10 zachowań proekologicznych 

wybraną przez siebie techniką plastyczną. 

4. Z zebranych przez siebie, naturalnych materiałów ekologicznych (szyszki, liście, 

kasztany, kamyki, itd.) ułóż na trawie przestrzenny obrazek i zrób mu zdjęcie. 

5. Przygotuj przestrzenne, tekturowe akwarium (bez przedniej ściany), pomaluj wnętrze 

farbami i zamieść w nim własnoręcznie przygotowane gatunki ryb z tektury, które 

można hodować w domowych warunkach. Możesz wzbogacić swoją pracę roślinami.  

6. Załóż domową hodowlę wybranych ziół. Uważnie obserwuj jak rosną, wykonując 

opisy i rysunki w Karcie Hodowli, a potem opowiedz w klasie, czego potrzebują  

do życia i jakie mają zastosowanie rośliny, które wyhodowałeś.  

 

ZADANIA DO WYBORU: 

1. Ozdób własnoręcznie eko torbę płócienną.  

2. Wybierz się na spacer z lupą. Spróbuj zrobić przynajmniej 4 zdjęcia w powiększeniu 

(przez lupę) malutkich stworzeń. Zaprezentuj swoje dzieła. Opowiedz jakie żyjątko 

znajduje się na Twoich zdjęciach. 

3. Poprowadź lekcję o zwierzątku, które posiadasz. Jeżeli nie masz swojego zwierzątka, 

poprowadź lekcję o takim, o jakim marzysz mieć. Opowiedz, jak się nim opiekujesz, 

co je, jakie ma przyzwyczajenia i inne ciekawostki. Wspomagaj się zdjęciami, filmem 

lub rysunkami.  



4. Przygotuj pracę plastyczno – techniczną pt: „Dno oceanu”. Zastosuj dowolną technikę. 

Format pracy A3. 

5. Przygotuj z kasztanów co najmniej pięć różnych zwierzątek. 

6. Wyhoduj samodzielnie dowolną roślinkę. Prowadź dziennik obserwacji w formie 

zapisów i rysunków. Przynieś roślinkę do szkoły. Opowiedz o procesie wzrostu 

posługując się swoim dzienniczkiem.  

7. Stwórz plakat przedstawiający 10 zachowań proekologicznych. Format pracy A3, 

technika dowolna. 

8. Przedstaw żyjące w Polsce ptaki drapieżne, opowiedz o nich, Przygotuj prezentację. 

9. Narysuj mapę Polski kredkami, pastelami olejnymi lub suchymi. Format pracy A2. 

10. Rozpoznaj przynajmniej 5 śladów zwierząt. Narysuj zwierzęta, których ślady udało Ci 

się wytropić. (załącznik) 

  



 

 

 

 


