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Czołem żądni wiedzy milusińscy!

Niezmiernie się cieszę, że będę mógł towarzyszyć Wam 

w poznawaniu świata przyrody. 

Mam na imię Florek. Jestem profesorem przyrody, czyli 

osobą, która o przyrodzie wie bardzo dużo. Bardzo lubię 

obserwować rośliny i zjawiska przyrodnicze oraz słuchać 

szumu wiatru i śpiewu ptaków. Uwielbiam wąchać kwiaty 

i przyglądać się małym i dużym zwierzętom.

Biegając po lasach, polach zastanawiam się, dlaczego mysz 

polna jest szara, w jaki sposób bocian chodzi na tak długich 

nogach i nie przewraca się, czy wszystkie rośliny pachną? 

Podczas moich podróży staram się gromadzić rozmaite 

okazy przyrodnicze – różnorodne muszle, pióra ptaków, 

kamienie o różnych kształtach. Uwielbiam fotografować 

fascynujące obiekty i zjawiska przyrodnicze. 

Zapraszam Was do odkrywania świata przyrody. Dla wszystkich 

uczestników tej wyprawy mam niespodziankę – Legitymację 

Badacza Przyrody. Znajduje się ona w środku ćwiczeń. 

Są w niej specjalne zadania. Jeśli będziecie wykonywać je 

sumiennie i w wyznaczonym czasie, otrzymacie fantastyczne 

odznaki przyrodnicze i dokonacie ciekawych odkryć.

Życzę Wam dużo wytrwałości i radości w realizacji zadań!

Profesor Florek
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1 Witaj w Klubie Badacza Przyrody!

1  Zastanów się, co to jest przyroda. Narysuj najciekawsze odpowiedzi.

Rośliny i zwierzęta to część przyrody ożywionej. 

Słońce, piasek, powietrze, woda to też przyroda. 

Jest to przyroda nieożywiona. 

2  Przyjrzyj się ilustracjom na naklejkach. Pogrupuj je i przyklej 

w odpowiednich miejscach. 

przyroda ożywiona przyroda nieożywiona

PRZYRODA
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3  Czy chcesz dołączyć do Klubu Badaczy Przyrody? Zapoznaj się 

z kodeksem. Jeśli akceptujesz jego zasady, podpisz się, odciskając 

kciuk zamoczony w farbie. 

KODEKS BADACZA PRZYRODY

•   Obserwuję przyrodę tak, aby nie płoszyć i nie krzywdzić zwierząt, 

nie niszczę ich gniazd ani nor. 

•   Szanuję rośliny – liście, gałązki i kwiaty zrywam tylko wtedy, 

gdy są mi potrzebne do badań. 

•   Owady złapane po to, żeby je obejrzeć, wypuszczam na wolność 

w tym samym miejscu, w którym zostały złapane.

•    Pozostawiam miejsce obserwacji w takim stanie, w jakim było 

wcześniej.

•   Dbam o sprzęt przyrodniczy. 

podpis (odcisk kciuka)

Witam cię w Klubie Badacza Przyrody! 

Proszę, oto twoja legitymacja.
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Obserwowane zwierzę to . Wiewiórka 

wskakuje na . Szuka tam pożywienia. 

Znalazła . Zabiera ją i siada na . 

Będzie szukać w  nasion. 

1  Przyjrzyj się ilustracjom. Opowiedz, co robi wiewiórka.

  Na podstawie historyjki o wiewiórce uzupełnij tekst naklejkami.

Jestem uważnym obserwatorem2
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żyłki

blaszka

ogonek

Podczas obserwacji badacz przyrody robi notatki, 

rysunki, zdjęcia, gromadzi okazy przyrodnicze. 

   Sprawdź, czy w liściu znajduje się sok. Zwiń liść w kulkę i pocieraj 

o papier ścierny. Przyłóż do papieru chusteczkę higieniczną. Jaki kolor 

ma sok twojej rośliny? Pokoloruj takim kolorem listek w okienku. 

2  Każda wyprawa przyrodnicza wymaga dobrego przygotowania. Zastanów 

się, czego potrzebuje przyrodnik do prowadzenia obserwacji. 

Otocz te przedmioty pętlami.

3  Przyjrzyj się budowie liścia. Nazwij jego elementy. Obejrzyj 

liść ze swojej kolekcji, używając lupy. W ramce narysuj kształt 

obserwowanego liścia. 
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1  Przeprowadź obserwacje na terenie przyszkolnym. Poszukaj zwierząt 

i ich śladów na drzewach oraz krzewach, wśród roślin, na ziemi 

i pod kamieniami. Przyklej naklejkę pod znalezionym obiektem. 

spróbuj użyć

spróbuj użyć

Nasi mali sąsiedzi3

Co można zobaczyć na drzewach i krzewach?

Co można zobaczyć na ziemi, na trawniku?

pająk sroka

motyl pszczoła

ślady żerowania 

zwierząt

gniazdo

mrówka biedronka
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2  Załóżcie w klasie hodowlę ślimaka. Obserwujcie zachowanie zwierzęcia 

przez kilka dni.

spróbuj użyć

1. Nasypcie na dno słoika ziemi ogrodowej.

2. Włóżcie do środka kilka roślin (patyków i liści).

3.  W środku umieśćcie kamień i pojemnik z wodą 

(nakrętkę od małego słoika albo miseczkę).

4. Włóżcie do słoika ślimaka.

5.  Zakryjcie słoik podziurawioną pokrywką 

albo gazą. 

6.  Pamiętajcie o regularnym 

dokarmianiu ślimaka. 

kowal skorek

dżdżownica wij

Czy wiesz, że winniczek jest 

najpopularniejszym i największym 

ślimakiem lądowym w Polsce? 

Co można zobaczyć w glebie i pod kamieniami?



babka zwyczajna

bez czarny jarzębina

brzoza brodawkowata

cykoria podróżnik

koniczyna biała

mniszek lekarski
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1  Nawet podczas spaceru po najbliższej okolicy możesz odkrywać tajemnice 

natury. Przyjrzyj się roślinom w najbliższym otoczeniu – tym rosnącym 

przy ogrodzeniu, na trawniku lub w szczelinach między płytami 

chodnikowymi. Przyklej zdjęcia roślin, które udało ci się odszukać.

Przyroda wokół nas4

   Jak myślisz, które rośliny zostały posadzone, a które rozsiały się 

i wyrosły same? 

2  Wykonaj na kartonie z bloku technicznego jesienny rysunek. 

Uwaga! Do rysowania możesz używać wyłącznie zgniecionej trawy, ziemi 

i owoców, np. czarnego bzu.
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Czego potrzebują zwierzęta?5

1  Przyjrzyj się hodowli ślimaka. Jakie tajemnicze ślady pozostawiło 

zwierzę? Uzupełnij ilustrację odpowiednimi naklejkami.

2  Jakie zmiany są widoczne w waszej hodowli ślimaka? 

Narysuj to, co udało ci się zaobserwować. 

Zwierzęta potrzebują do życia pokarmu, wody 

i powietrza. Muszą też mieć ciepło i miejsce, 

w którym mogą się schronić. 
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1  Dzisiaj czas na jesienne obserwacje i zabawy. Przeczytaj pytania i wykonaj 

kolejne zadania.

Jaka pogoda jest na dworze? Jest ciepło czy zimno? Pokoloruj właściwą buzię. 

Przyjrzyj się drzewom. 

Czy jest na nich wiele liści? 

Wybierz rysunek najbardziej 

pasujący do drzewa, które 

obserwujesz. Otocz pętlą 

odpowiedni rysunek.

Zabawcie się w wiewiórki szukające 

pożywienia. Zastanów się, jakie inne 

zwierzęta robią zapasy na zimę. 

Przyklej odpowiednie naklejki. 

Zbierz kolekcję 8 liści w kolorach jesieni. Postaraj się, 

żeby każdy miał inną barwę. Jeśli ci się udało, 

przyklej pomarańczowy listek z wyklejanki.

Poszukaj różnych owoców rosnących 

na drzewach i krzewach. Narysuj 

najciekawszy owoc.

Jesienne zabawy6

Brawo! Jesteś wspaniałym detektywem przyrodnikiem.
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1  Poszukaj na szkolnym podwórku owoców. Zaznacz   zdjęcia owoców, które 

udało ci się znaleźć. Jak nazywają się rośliny, z których pochodzą? 

  Narysuj czerwoną kropkę przy owocach roślin, które uprawia człowiek. 

We wszystkich owocach znajdują się nasiona. 

Nasiona różnią się wielkością. Czasem są małe, 

jak ziarnka maku, a czasem duże, jak kasztany. 

2  Przyjrzyj się uważnie jabłku. Pokoloruj te części owocu, które udało ci się 

znaleźć.

Prezenty jesieni7

szypułka

miąższ

gniazdo nasienne

skórka

nasiona
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1  Przyjrzyj się drzewom wokół szkoły. Wybierz jedno, które podoba ci się 

najbardziej. Narysuj je. 

  Znajdź to drzewo w atlasie roślin i sprawdź, jak się nazywa.
   Powiedz, jak nazywają się części drzewa. Przyklej w odpowiednich 

miejscach na rysunku nazwy tych elementów. 
   Powiedz, jak się czujesz, stojąc pod tym drzewem. Pokoloruj odpowiednią 

buźkę.    

Portret drzewa8
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2  Przyjrzyj się, jaki kształt ma liść z twojego drzewa. Czy obok ramki jest 

rysunek takiego liścia? Jeśli tak, pokoloruj go. Jeśli nie – narysuj go.

3  Czy wiesz, w jaki sposób można sprawdzić, ile lat ma drzewo?

Przyjrzyj się ilustracji. Przeczytaj wypowiedź profesora, a następnie 

określ i zapisz wiek drzewa.

Drzewa rosną na grubość. Wiosną bardzo szybko, 

latem wolniej. Z tego powodu w ich drewnie 

co roku pojawiają się warstwy – ciemna i jasna. 

Policz ciemne warstwy (słoje), a dowiesz się, 

ile lat ma drzewo.

kasztanowiec

grab

topola

wierzba

lipa

brzoza

dąb

świerk
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1  Co mogłyby powiedzieć drzewa, gdyby potrafi ły mówić? Na pewno byłyby 

to ciekawe opowieści. Przekonaj się o tym, wykonując polecenia. 

  Przygotuj: białą kartkę, klej, nożyczki i kredki świecowe w jasnych kolorach.

  Przyciśnij do pnia drzewa kartkę i pokoloruj ją bokiem kredki świecowej.

   Wklej odcisk kory do ramki.

  Porównaj swój rysunek z rysunkami koleżanek i kolegów. 

  Jak sądzisz, jaką tajemnicę kryje to drzewo? Spróbuj ją opowiedzieć. 

Tajemnice drzewa9
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   Czy zdarzyło ci się przykleić do drzewa? 

Pewnie tak. Te brązowe, klejące krople 

to żywica. Pojawia się ona w miejscu, 

w którym drzewo zostało uszkodzone. 

Jest ona dla drzewa jak opatrunek, 

podobnie jak plaster na ranę człowieka. 

 platan brzoza buk sosna

Kora chroni drzewa przed zbyt wysoką 

temperaturą i chorobami. Każdy gatunek 

drzewa ma inną korę.

   Wiesz, że drzewa mają swoich 

nieprzyjaciół? Jest nim na przykład 

kornik drukarz, który drąży korytarze 

tuż pod korą i przez to osłabia drzewo. 

kornik drukarz

drzewo z żywicą

2  Czy wiesz, jak nazywa się nauka o drzewach? Utwórz tę nazwę z odczytanych 

kolejno zielonych sylab. 

d_e/n/t|y^s5t]a]   d/%o0ga]   m?i?t]o5l]o0g\i]a]
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1  Przyjrzyj się zwierzęciu i uzupełnij dane w jego dowodzie osobistym.

Portret zwierzęcia
10

Czy to zwierzę ma dziób? Zakreśl odpowiedź. tak nie 

DOWÓD OSOBISTY

Narysuj tyle kresek, ile nóg ma zwierzę. 

Czym jest pokryte jego ciało? Zaznacz +  właściwe zdjęcie. 

Narysuj obserwowane przez ciebie zwierzę. Podkreśl lub wpisz 

nazwę zwierzęcia. 

żółw 

ryba 

chomik

wróbel

inne
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2  Na podstawie wysłuchanego opisu wybranego zwierzęcia odpowiedz 

na pytania.

Kiedy zwierzę jest aktywne? Pokoloruj właściwy symbol. 

 w nocy w dzień

W jakim środowisku żyje to zwierzę? Wybierz właściwą odpowiedź 

i pokoloruj odpowiednie okienko.

    
  na drzewach  na ziemi w glebie w wodzie

  w innym miejscu 

Czym się odżywia to zwierzę? Przyklej odpowiednią naklejkę lub narysuj 

jego pokarm.
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1  Przyjrzyj się uważnie budowie grzyba. Zaznacz te części grzyba, które znasz.

2  Zaznacz   grzyby, które znasz.

Uchylamy kapeluszy
11

 hubiak  podgrzybek  pieczarka 

 purchawka  pieprznik (kurka)  koźlarz 

Z jakich części jest 

zbudowany grzyb?

Co znajduje się 

pod kapeluszem?

kapelusz

trzon

grzybnia

blaszki

inna powierzchnia

rurki
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Niektóre grzyby jadalne są bardzo podobne do trujących. 

Pamiętaj, że grzyby możesz zbierać tylko pod kontrolą dorosłych!

3  Sprawdź w atlasie grzybów, 

jakim symbolem są oznaczone 

grzyby trujące. Narysuj ten znaczek. 

4  Razem z nauczycielem znajdźcie 

informacje dotyczące muchomora 

sromotnikowego. Wklej zdjęcie 

tego grzyba. 

 borowik szlachetny muchomor czerwony mleczaj rydz

 borowik szatański gąska zielonka mleczaj wełnianka

5  Przyjrzyj się zdjęciom grzybów. Które z nich są trujące? Możesz to 

sprawdzić w atlasie grzybów. Przyklej odpowiedni znak obok tych grzybów.

muchomor sromotnikowy
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pióra; ultrapro: s. 22/ślady; Kirsanov: s. 22/odchody; Alexander Erdbeer: s. 23/sikorka modra; Rob Christiaans: s. 23/sikorka bogatka; SW_Stock: s. 23/gil; Florian 
Andronache: s. 23/kawka; Nigel Dowsett: s. 23/sroka; chris2766 : s. 23/dzwoniec; Vishnevskiy Vasily: s. 23/kowalik; Pyshnyy Maxim Vjacheslavovich: s. 23/
wróbel; Alekcey: s. 25/świerk; Kesu: s. 25/jodła; Anna kucherova: s .25/sosna; LoopAll: s. 28/okno; Gaslev Roman: s. 25/szyszka w ręku profesora; vetkit: s. 29/
lampka; bilder: s. 29/książka; James Thew: s. 29/słońce; GMEVIPHOTO: s. 34/ziemniak; bogdan ionescu: s. 34/pietruszka; Andrjuss: s. 35/marchew; Dubravko 
Grakalic: s. 36/śnieg na trawniku; Stefan Fierros: s. 36/kwiaty; Ulrike Haberkorn: s. 36/drzewo; Virunja: s. 36/forsycja; Uryadnikov Sergey: s. 37/ptak na gałęzi; 
Asturianu: s. 37/ptak na pniu; MARGRIT HIRSCH: s. 38/zakraplacz; Africa Studio: s. 38/pęseta; moomsabuy: s. 38/szkiełka; Elena Schweitzer: s. 38/mikroskop; 
akiyoko: s. 38/słoik; isak55: s. 39/mikroskop; Atiketta Sangasaeng: s. 39/lusterko; Rocketclips, Inc: s. 39/źrenica; Rocketclips, Inc: s. 40/jaja żółwia; mitzy: s. 40/
skrzek; Jiri Hera: s. 40/jaja; Alexander Raths: s. 41/kwiatek; Kletr: s. 43/mrówka; Igorsky: s. 43/cebulka; Triff: s. 43/liść; mpanch :s. 43/pancerz; sevenke: s. 43/
korzeń; Kletr: s. 43/żuk; Alexander Raths: s. 43/mlecz; Madlen: s. 43/nasiona; sevenke: s. 43/roślina w ręku profesora; Amy Walters: s. 46/plac zabaw; Rich Koele: 
s. 46/parking; WDG Photo: s. 46/park; ponsulak kunsub: s. 47/torba; pakowacz: s. 47/budka lęgowa; Flashon Studio: s. 48/namioty; zdjeciarnia: s. 48/góry; Ppart: 
s. 49/plaża; great_photos: s. 49/wieś; Malgorzata Kistryn: s. 50/łąka; Alina G: s. 50/morze; Pawel Cebo: s. 50/kozice; Yuriy Kulyk: s. 50/grążel; Pawel Cebo: s. 
50/kozica; Diana Taliun: s. 50/muszelki; WYKLEJANKA: s. 4, ćw. 2: kosam/drzewo; Eric Isselée/wiewiórka; vitor costa/kaktus; Iwona Grodzka/kamień; Yuliyan 
Velchev/słońce; NatBo/piasek; s. 8 ćw. 1: Vitaly Korovin/lupa; zimand/lornetka; terekhov igor/siatka; s. 12 ćw. 1: Santia/kret; V.Borisov/sójka; Christian Musat/
niedźwiedź; s. 12: Vishnevskiy Vasily/sarna; Eric Isselée/bocian; s. 19 ćw. 2: xpixel/nasiona słonecznika; xpixel/kukurydza; Triff/liście; Kletr/komar, żuk, mrówka; 
Mikhail Melnikov/motyl; s. 21 ćw. 4: style-photography.de/grzyb; s. 10 ćw. 1: LiliGraphie/mniszek pospolity; kanusommer /jarzębina; Konrad Weiss/ brzoza; s. 24 
ćw. 1: Gastev Roman/szyszki; vilax/kora; SeDmi /gałązka; Tamara Kulikova/jemioła; Potapov Alexander/ pióro jasne; schankz/pióro ciemne; s. 42 ćw. 1: bogdan 
Ionesco/kamienie; Siempreluca/ ziemia] 2012, wykorzystano zgodnie z licencją Shutterstock, Inc.



Przyroda

Ćwiczenia rozwijające zainteresowania 

      przyrodnicze
„Przyroda PLUS” to ćwiczenia dla uczniów, którzy chcieliby 
rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze. 
Zeszyty są przeznaczone na kółka zainteresowań. 
Ich głównym celem jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania 
przyrody poprzez obserwacje, szukanie i opisywanie porównawcze 
obiektów, badanie i eksperymentowanie, formułowanie wniosków. 
Wszystkie te działania sprzyjają systematyzowaniu wiedzy 
i wzbogacają doświadczenia dziecka. 

UWAGA: program i scenariusze zajęć „Przyroda PLUS” 
są do pobrania na stronie www.nowaera.pl

więcej ciekawych publikacji znajdziesz na:
www.nowaera.pl

W ćwiczeniach  znajduje się 

Legitymacja Badacza Przyrody. 

Są w niej specjalne zadania. Jeśli będziesz  

wykonywać je sumiennie i w wyznaczonym  

czasie, otrzymasz fantastyczne odznaki  

przyrodnicze i dokonasz ciekawych odkryć.  




