
                                           Mali badacze – obserwujemy, doświadczamy, odkrywamy

Aktywność Materiał Link
Obserwujemy
Czy wiesz, że nie 
musisz jechać w 
dalekie miejsca 
aby obserwować 
zwierzęta na 
żywo? Nie 
wierzysz? 
Zobacz!

1. Bociany – już wiosna. Tutaj za pomocą ponad 100 kamer możecie obserwować gniazda bocianów
w wielu krajach Europy. Czy wszędzie już przyleciały ? Sprawdźcie!

http://bocianyonline.pl/kamery.html

2. Z kamerą dookoła świata – to strona internetowa gdzie znajdziesz możliwość obserwacji zwierząt na
wszystkich kontynentach. Przyjemnej podróży!

https://explore.org/livecams

3. Żubry w Białowieży.
 Najlepiej obserwować wieczorem. W nocy obserwację umożliwiają reflektory podczerwieni. Zwierzęta 
nie widzą tego światła, więc nie wpływa ono na ich zachowanie i dobowy rytm życia.

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/
kampanie_i_akcje/zubryonline

4. Zostań astrologiem - poznaj nasz Układ Słoneczny, obserwuj gwiazdy i planety. 
Nasz układ słoneczny film
Układ słoneczny –film
Planety - kolorowanka 

Doświadczamy
Pod okiem 
Rodziców i 
opiekunów 
możesz sam 
przeprowadzać 
doświadczenia jak
naukowiec. 
Miłego 
doświadczania! 

1. 10 eksperymentów  z wodą. 
Z łatwością wykonacie w domu Najprostsze i najlepsze doświadczenia, od których warto zacząć 
zabawy w domowe laboratorium.  

https://www.mamawdomu.pl/2016/02/10-
eksperymentow-z-woda-ktore-mozesz-
zrobic-w-domu.html 
 

2. Łatwe eksperymenty z fizyki, chemii i przyrody.
Te też nie są trudne. Powodzenia!

https://www.mamadomowa.pl/search/label/
eksperyment

3.Eksperymenty z jajami ! – Obejrzyj i spróbuj sam  https://www.youtube.com/watch?
v=dtsnC2am0_w

4.   Zostań  ogrodnikiem  –  zapraszam  Cię  do  założenia  własnego  ogródka  w…słoiku.
Powodzenia!

Instrukcja zakładania ogrodu

Odkrywamy 
Czy wiesz, że….?
Tutaj znajdziesz 
wiele ciekawostek
z życia zwierząt 
lub roślin, 
poznasz odgłosy 
ptaków. Miłego 
odkrywania ! 

1. Kto to śpiewa – odgłosy ptaków. 
Zanim pójdziesz na spacer do lasu poznaj polskie ptaki i posłuchaj ich głosów. 

https://www.glosy-ptakow.pl/alfabetyczny/

2. Informacje i ciekawostki o roślinach i zwierzętach 
Świat przyrody kryje w sobie wiele tajemnic i niespodzianek. Jest taki ciekawy!

https://fajnepodroze.pl/informacje-rosliny-
zwierzeta-dla-dzieci/

3. Ciekawostki przyrodnicze - A to ciekawe! Zapraszamy Cię do poczytania przeróżnych 
ciekawostek ze świata zwierząt, roślin oraz ciała człowieka. https://www.superkid.pl/ciekawostki-

przyrodnicze-dla-dzieci

Krzyżówki
Czas na zabawę i sprawdzenie swoich widomości poprzez zabawę z krzyżówkami. Dasz radę. 
Miłej zabawy. 

 

1. Krzyżówka przyrodniacza
2. Krzyżówka wiosenna
3. Zwierzęta domowe - krzyzówka

http://www.centrumszegedynska9a.pl/files/files/Zosta%C5%84%20w%20domu/Mali%20badacze/3%20Zwierz%C4%99ta%20domowe%20-%20krzyz%C3%B3wka.pdf
http://www.centrumszegedynska9a.pl/files/files/Zosta%C5%84%20w%20domu/Mali%20badacze/1%20Krzy%C5%BC%C3%B3wka%20przyrodniacza.pdf
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