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Dzieci uczą się przez obserwację i naśladowanie. Mamy nadzieję, że te krótkie ćwiczenia 
i zabawy przyrodnicze pobudzą ciekawość najmłodszych i będą pretekstem do poznawania 
przyrody. Zachęcamy do wspólnego rozwiązywania zadań, a później – do wspólnych space-

rów i wycieczek po lesie. To najlepszy sposób na poznawanie natury. Dobrej zabawy!

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

przyrodnicze
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Znajdź cień pasujący do jaszczurki. Pokoloruj obrazek.
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Połącz linią kropki od 1 do 43 i sprawdź, co przedstawia obrazek. Znajdź trasę, którą mrówki przejdą do larwy (gąsienicy).
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Przyporządkuj odpowiednie 
mieszkanie do zwierzątka.

Czy wiesz, kto zapyla kwiaty? Zaznacz kółkiem zwierzątko, które tego nie potrafi.

Mrówki mieszkają 
w gniazdach pod ziemią 

lub budują kopiec 
nad ziemią.

Motyle najczęściej można 
zobaczyć na kwiatach.

Sójki wiją gniazda 
w koronach 

drzew.

Domem dla jeża jest sterta liści  
i drobnych gałęzi, chętnie schowa 

się też w korzeniach drzew.

Wiewiórka chętnie schowa się na drzewie,  
w dziuplach, gniazdach i budkach lęgowych.



Dokończ rysunek motylka.
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Każde z tych zwierzątek ma swoją rodzinę: mrówki i motyle to owady; sójka i kruk  
– ptaki; rzekotka i kumak oraz traszka to płazy; jaszczurka należy do gadów.  

Na każdej linii narysowana jest jedna rodzina. Wskaż, kto nie pasuje do rodziny. 
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Policz, ile ptaków 
z każdego gatunku 
jest wokół drzewa.

Połącz linią ptaszka z odpowiednim dla niego gniazdem.

Jaskółki budują gniazda w górnej części  
wnęk okiennych lub pod gzymsami, dachami,  

pod balkonami. 

Wróble na swoje gniazda wybierają otwory  
w murach, przestrzenie pod rynnami czy dachami  

i dziuple drzew. Bardzo chętnie korzystają  
z budek lęgowych.

Sroki zakładają gniazda w gęstych 
koronach drzew lub zaroślach.

Dzięcioły wykuwają dziuple w drzewie, najczęściej  
wykorzystują drzewa o miękkim drewnie, takie jak 

lipa, osika, klon, wierzba.
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Pokoloruj obrazek.


