
Drodzy Uczniowie,  

 

w tym tygodniu zajmujemy się tematem „Lato- zmiany w przyrodzie”. 

Dowiecie się jak zachowywać się w lesie by nie szkodzić zwierzętom  

i roślinom. Ponadto, wykonacie wakacyjne prace plastyczne.  Znajdziecie tu 

również cenne porady dotyczące bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym.  

Zapraszamy do nauki i zabawy!       

       Wychowawcy świetlicy 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiany w przyrodzie 

LASY 

 
 

 

 

Wczesną wiosną, gdy drzewa nie mają jeszcze liści i światło słoneczne bez 

przeszkód dociera do dna lasu, błyskawicznie pojawiają się pierwsze liście 

i kwiaty roślin runa leśnego. Jest to jedyny okres w roku, kiedy mają nie tylko 

odpowiednią temperaturę, ale też dostęp do dużej ilości światła. Zakwitają 

wówczas takie rośliny, jak przebiśniegi, zawilce, przylaszczki i wiele innych. 

Muszą szybko wydać owoce, zanim po 1–2 miesiącach zostaną zacienione przez 

liście drzew. 

Gdy nastaje lato i Słońce jest wysoko na niebie, w niższych piętrach lasu robi się 

ciemniej i chłodniej niż w koronach drzew. Dojrzewają tam owoce drzew 

liściastych i szyszki drzew iglastych. Rośliny korzystają z wysokiej temperatury 

powietrza, opadów deszczu i długiego dnia, aby intensywnie prowadzić 

fotosyntezę. Pnie drzew i krzewów przyrastają zarówno na grubość, jak i na 

wysoko 



Spacer po lesie – jak się zachować, by nie szkodzić roślinom 

i zwierzętom? 

 

 

 



Zadanie dla chętnych 

Przyporządkuj wymienione pod tabelą zachowania  

 

 

 

 

 

 



Opowiadanie „Leśna przygoda z sarenką” 

Hubert mieszkał w małej wiosce niedaleko lasu. Bardzo lubił przyrodę i zwierzęta, 

więc tata zabierał go tam na spacery. Ponieważ często odwiedzał las, znał 

wszystkie zwierzęta, które w min mieszkały.  

Podczas wspólnych wycieczek z tatą, Hubert poznał 

las na tyle, że wiedział w którym jego zakątku można 

spotkać sarenki, zajączki, lisy, wiewiórki czy nawet 

dziki. Chłopiec nie bał się tych dzikich zwierząt. Tata 

wytłumaczył mu, że dzikie zwierzęta atakują tylko 

wtedy, kiedy muszą się bronić. 

Pewnego dnia Huberta odwiedziła kuzynka Justyna. 

Była piękna pogoda, więc dzieci chciały wybrać się do 

lasu. Tata tego dnia musiał wykonać pilna pracę i nie mógł zabrać dzieci na 

wycieczkę. Hubert postanowił, że sam pokarze Justynce las. Nic nie mówiąc 

nikomu wyruszyli na wyprawę. Chłopiec bardzo dobrze znał drogę, więc 

rodzeństwo szybko dotarło do lasu. Justynka bardzo chciała zobaczyć sarenki. 

Hubert zaprowadził ją na polanę, gdzie pasło się stado tych zwierząt. 

Dziewczynka była zachwycona, ponieważ zobaczyła całą rodzinę sarenek. 

Zapatrzeni, nie zwrócili uwagi, że zrobiło się późno. Postanowili już wracać, gdy 

nagle usłyszeli dochodzący z pobliskich krzaków odgłos przypominający płacz 

dziecka. Poszli w tym kierunku i zobaczyli małą sarenkę, której noga była 

uwięziona we wnykach. Zwierzę nie mogło wydostać się z pułapki i becząc 

wzywało pomocy. Na początku dzieci się przestraszyły, ale potem Hubert 

przypomniał sobie co mówił tata, że w takiej sytuacji zwierzęciu trzeba pomóc. 

Ile sił w nogach pobiegli do domu, żeby sprowadzić pomoc. Tata Huberta zabrał 

ze sobą potrzebne narzędzia i uwolnił małą sarenkę.  

Niestety noga była złamana i sarenka nie mogła chodzić. Wszyscy zgodnie 

postanowili, że zabiorą ja do domu, gdzie obejrzał ja Pan weterynarz. 

Lekarz podał zwierzęciu leki, usztywnił nogę i zalecił opiekę nad chorą. Hubert 

przygotował dla zwierzątka posłanie w oborze razem z krowami. Nadał jej nawet 

imię Mele. Sarenka Mela spędziła w gospodarstwie rodziców Huberta kilka 

tygodni. Przez ten czas chłopiec sam opiekował się zwierzątkiem, dbając aby 

niczego mu nie zabrakło. Kiedy Mela wyzdrowiała, razem z tatą zaprowadzili ja 

do lasu.  

Na do widzenia sarenka popatrzyła przyjaźnie na chłopca i pobiegła na polanę. 

Hubertowi nie było przykro rozstać się z Melą, ponieważ wiedział, że spotka ją 



na następnym spacerze. W głębi serca czuł radość, że dzięki niemu udało się 

uratować małą sarenkę. 

 

Filmy edukacyjne 

 Pory roku w lesie       https://www.youtube.com/watch?v=jn7S98urNMM 

Muzyka lasu      https://www.youtube.com/watch?v=sd--gu8SgqY 

Ochrona przyrody – las https://www.youtube.com/watch?v=mMdppVwfWvg 

Polskie Parki Narodowe  https://www.youtube.com/watch?v=VlZBr5bRxr0 

Leśne zwierzęta – odgłosy https://www.youtube.com/watch?v=FxaS8WkMaXU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jn7S98urNMM
https://www.youtube.com/watch?v=sd--gu8SgqY
https://www.youtube.com/watch?v=mMdppVwfWvg
https://www.youtube.com/watch?v=VlZBr5bRxr0
https://www.youtube.com/watch?v=FxaS8WkMaXU


 

 



Spotkanie z dzikim zwierzęciem podczas spaceru w lesie może 

porządnie nastraszyć. Warto wiedzieć, jak zachować się w takiej 

sytuacji. Spacer po lesie jest super i szkoda byłoby rezygnować z 

obcowania z przyrodą, ze względu na strach przed dzikimi 

zwierzętami. 

 

Tylko bez paniki 

Las jest miejscem, gdzie mieszkają dzikie zwierzęta. Nie powinno więc dziwić, 

jeżeli podczas treningów natkniemy się na jakąś sarnę czy nawet dzika. 

Normalna sprawa, aczkolwiek wcale nie tak znowu częsta sytuacja.  

Dzikie zwierzęta jak sama nazwa wskazuje są dzikie. Żyją sobie z dala od 

człowieka, raczej trzymają się z dala od uczęszczanych ścieżek i nie mają 

potrzeby nawiązywania kontaktów z człowiekiem.  

Co więcej one też się boją !!! 

 Może nawet bardziej, niż my. Wbrew powszechnym obawom 

prawdopodobieństwo, że dzikie zwierzę nas zaatakuje (jeżeli już będziemy mieć 

to szczęście lub pecha, żeby je spotkać) nie jest duże.  

Zwierzęta atakują tyko wtedy, kiedy czują się zagrożone, wystarczy więc nie 

zbliżać się i nie próbować ich przestraszyć. 

 

 



Zmiany w przyrodzie wiosną i latem: 

 
Wiosna i lato to pory roku, na które wszyscy czekamy: robi się ciepło, dni są coraz 

dłuższe. Jednocześnie świat staje się bardzo kolorowy: drzewa i krzewy zaczynają 

kwitnąć, a łąki i trawniki pokrywają się kwiatami. Zwierzęta, które przespały zimę, 

opuszczają kryjówki. Powracają też ptaki zimujące w ciepłych krajach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Już wiesz 

• że wiosną nie tylko zwiększa się długość dnia, ale rośnie też temperatura powietrza; 

• co to jest okres wegetacyjny i jaki ma związek z temperaturą powietrza. 

Nauczysz się 

• omawiać zmiany zachodzące w roślinach na początku okresu wegetacyjnego; 

• wyjaśniać, dlaczego latem panują najlepsze dla zwierząt warunki dla rozwoju ich potomstwa. 

•  

 Nadejście wiosny  

Kwitnące w drugiej połowie lutego kotki leszczyny pospolitej są jednym z pierwszych 

zwiastunów nadchodzącej wiosny. Ich pojawienie się stanowi umowny początek 

przedwiośnia. Mimo niskiej jeszcze temperatury spomiędzy topniejących płatów śniegu 

wydostają się kwiaty: przebiśniegi i zawilce. Pojawiają się też pierwsze ptaki powracające 

z ciepłych krajów: skowronki i czajki, które stosunkowo dobrze znoszą niskie temperatury. 

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-przyroda-zmienia-sie-wiosna-i-latem/DZfxZANiI#DZfxZANiI_pl_main_concept_1


 

 

 

 

 

 

 

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Wtedy też cała przyroda budzi się do życia. 

Dni stają się dłuższe, robi się coraz cieplej. Już tylko nocami zdarzają się przymrozki. 

Topnieje zalegający gdzieniegdzie śnieg, zwiększa się wilgotność ziemi i powietrza. 

Wydłużający się dzień i wyższe temperatury wywołują duże zmiany w świecie roślin. 

W marcu budzą się do życia pierwsze (po leszczynach) drzewa i krzewy. Kiełkują też nasiona 

roślin jednorocznych. Najwięcej roślin kwitnie jednak późną wiosną. 

Z zimowego snu budzą się owady stanowiące pożywienie ptaków coraz liczniej 

powracających z ciepłych krajów. Płazy, np. żaby i ropuchy, zaczynają składać skrzek, 

z którego rozwiną się nowe osobniki. Ptaki budują gniazda i składają jaja. Wiosna jest dla 

zwierząt idealną porą do rozrodu, gdyż mają zapewnioną dużą ilość pokarmu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-przyroda-zmienia-sie-wiosna-i-latem/DZfxZANiI#DZfxZANiI_pl_main_concept_2


Ciekawostka 

 

Czy wiesz, dlaczego bieli się drzewa w sadach? W czasie przedwiośnia dni są ciepłe, ale 

nocami mogą zdarzać się jeszcze przymrozki. W wyniku tego wiele drzewek i krzewów 

owocowych zbyt szybko budzi się do życia i wypuszcza liście. Nocą, kiedy jest chłodniej, 

liście mogą ulec uszkodzeniu. Pomalowane na biało pnie odbijają promienie słoneczne. 

Dzięki temu roślina się nie nagrzewa i nie budzi przedwcześnie. 

 
Polecenie 1 

 

Zastanów się, dlaczego nadejście przymrozków późną wiosną jest niebezpieczne dla 

miękkich, zielonych części roślin. 

 

Wskazówka 

Przypomnij sobie, jak zmienia się objętość wody, gdy temperatura spada poniżej zera. 

 

Pełnia życia – przyroda latem  

Kalendarzowe lato rozpoczyna się 22 czerwca. To najcieplejszy okres w roku. Dni są długie, 

często upalne, a noce ciepłe. Jest to więc czas najbardziej sprzyjający rozwojowi roślin. Wiele 

z nich wówczas kwitnie, inne zaczynają już owocować. 

Bujny rozwój roślinności sprzyja zwierzętom roślinożernym, w tym owadom. Ptaki, które 

przyleciały wiosną, mają teraz najlepsze warunki do wychowania potomstwa. Również wiele 

innych zwierząt korzysta z bogactwa pożywienia i odpowiedniej pogody. Najadają się na 

zapas – w ich organizmach zaczyna się odkładać tłuszcz na zimę. U ssaków młode szybko 

rosną i uczą się od rodziców sztuki przetrwania. 

Lato to czas żniw i prac polowych. Zwierzęta, które nauczyły się korzystać z działalności 

człowieka, mogą liczyć na obfitość pokarmu. Podczas zbiorów również drapieżnikom łatwiej 

zdobyć pożywienie, ponieważ odsłaniane są nory drobnych zwierząt i szybciej można coś 

upolować. 

Pod koniec lata, kiedy pisklęta są już wychowane, opierzone i potrafią latać, ptaki 

niezimujące zbierają się w duże grupy i przygotowują do odlotu. To właśnie w tym okresie 

można zaobserwować przesiadujące na drzewach i przewodach elektrycznych chmary 

szpaków i jaskółek. 

 



 

 

Latem należy zachować ostrożność  

Upalne dni i dostatek pożywienia sprzyjają też zwierzętom, które mogą być dla nas groźne. 

Wybierając się na wycieczkę, warto zabrać ze sobą środek przeciwko komarom i kleszczom. 

Po powrocie z lasu należy dokładnie obejrzeć swoje ciało, szczególnie te części, które były 

odkryte. Jeśli znajdziemy kleszcza, musimy udać się do lekarza i poprosić, by go jak 

najszybciej usunął. Kleszcze mogą bowiem przenosić niebezpieczne choroby. 

Nie powinno się także spożywać nieumytych owoców. Mogą kryć się na nich larwy różnych 

pasożytów. Należy też uważać na pszczoły i osy. Lepiej unikać gwałtownego odpędzania tych 

owadów – można je przypadkiem uderzyć i rozdrażnić. 

 

Ciekawostka 

W polskich lasach spotkać można żmiję zygzakowatą. Wąż ten jest jadowity, pamiętajmy 

jednak, że nigdy nie reaguje agresywnie bez powodu, tylko kiedy czuje się zagrożony. 

Zanim zaatakuje, głośno syczy, ostrzegając nas w ten sposób przed ukąszeniem. 

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-przyroda-zmienia-sie-wiosna-i-latem/DZfxZANiI#DZfxZANiI_pl_main_concept_3


Podsumowanie  
• Dłuższe dni i wyższa temperatura wiosną sprzyjają wypuszczaniu liści przez rośliny 

i kiełkowaniu nasion. 

• Wyższa temperatura i rozwój roślinności wpływają na poprawę warunków życia zwierząt 

roślinożernych, a tym samym i drapieżników, które się nimi żywią. 

• Lato to okres najwyższej temperatury powietrza. Jest to pora, kiedy zwierzęta nie mają 

problemów ze znalezieniem pożywienia. 

 

Polecenie 2. 

Zastanów się i wyjaśnij, dlaczego zwierzęta ryzykują bliskość człowieka i osiedlają się na 

polach. 

 

 

 

 



Dzień Dziecka 

 

 

 

 

-gry, bajki, kolorowanki, quizy oraz przepisy kulinarne dla dzieci: 
 

https://czasdzieci.pl/inspiracje/ 

 

 

-bajki- dzieci świata: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3irPELE

Rx73aRzs5jU3mf0iMfjFHWWI2-EroOr1_ls0fJKnb2dKPbKSNk 

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-

lP20&fbclid=IwAR22Qhda_YSQeippyFNpdpV35l0jgP8Y_3ONafsiaAibF8wpptcmlsJTWUE 

 

 

 

 

 

 

 

https://czasdzieci.pl/inspiracje/
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3irPELERx73aRzs5jU3mf0iMfjFHWWI2-EroOr1_ls0fJKnb2dKPbKSNk
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3irPELERx73aRzs5jU3mf0iMfjFHWWI2-EroOr1_ls0fJKnb2dKPbKSNk
https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20&fbclid=IwAR22Qhda_YSQeippyFNpdpV35l0jgP8Y_3ONafsiaAibF8wpptcmlsJTWUE
https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20&fbclid=IwAR22Qhda_YSQeippyFNpdpV35l0jgP8Y_3ONafsiaAibF8wpptcmlsJTWUE


Bezpieczne wakacje: 

 

-prezentacje: 

https://view.genial.ly/5ed618762565c70d092fe501/presentation-bezpieczne-wakacje 

https://www.specjalni.pl/2019/06/rady-na-wakacje-

gazetka.html?fbclid=IwAR140MjOFtnIZmiXDKfvEqh2O-

hJC5huhDmca7z43ID8BtZ1J0YzJp9C2jU#more 

https://slideplayer.pl/slide/830849/  

 

https://slideplayer.pl/slide/413331/ 

 

https://www.slideshare.net/jszypryt/adam-i-bartek-bezpieczne-wakacje  

 

https://www.slideshare.net/strazgminna/prezentacja-o-wakacjach-13455344 

 

 

-filmiki: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4  
 

https://view.genial.ly/5ed618762565c70d092fe501/presentation-bezpieczne-wakacje
https://www.specjalni.pl/2019/06/rady-na-wakacje-gazetka.html?fbclid=IwAR140MjOFtnIZmiXDKfvEqh2O-hJC5huhDmca7z43ID8BtZ1J0YzJp9C2jU#more
https://www.specjalni.pl/2019/06/rady-na-wakacje-gazetka.html?fbclid=IwAR140MjOFtnIZmiXDKfvEqh2O-hJC5huhDmca7z43ID8BtZ1J0YzJp9C2jU#more
https://www.specjalni.pl/2019/06/rady-na-wakacje-gazetka.html?fbclid=IwAR140MjOFtnIZmiXDKfvEqh2O-hJC5huhDmca7z43ID8BtZ1J0YzJp9C2jU#more
https://slideplayer.pl/slide/830849/
https://slideplayer.pl/slide/413331/
https://www.slideshare.net/jszypryt/adam-i-bartek-bezpieczne-wakacje
https://www.slideshare.net/strazgminna/prezentacja-o-wakacjach-13455344
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4


Prace plastyczne: 

 

-malowane kamyki: 

https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3186960314659524/?sfnsn=

mo 

https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3186788014676754/?sfnsn=

mo&d=n&vh=e 

 

-kolorowy motyl z papieru: 

https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3192573300764892/?sfnsn=

mo 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3186960314659524/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3186960314659524/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3186788014676754/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3186788014676754/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3192573300764892/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/groups/swietlicapomysly/permalink/3192573300764892/?sfnsn=mo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-lato: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato  

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/06/30-letnich-inspiracji.html 

 

https://ekodziecko.com/category/prace-plastyczne/lato  

 

https://pl.pinterest.com/pomyslyprzytab/lato-prace-plastyczne-dla-dzieci/ 

 

https://pl.pinterest.com/agapomyk8287/prace-plastyczne-lato/ 

 

https://kreatywnadzungla.pl/2018/07/lato-10-pomyslow-na-prace-plastyczne-zabawy-

eksperymenty.html  

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-

dzieci-na-lato.html 
 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato
https://www.mamawdomu.pl/2016/06/30-letnich-inspiracji.html
https://ekodziecko.com/category/prace-plastyczne/lato
https://pl.pinterest.com/pomyslyprzytab/lato-prace-plastyczne-dla-dzieci/
https://pl.pinterest.com/agapomyk8287/prace-plastyczne-lato/
https://kreatywnadzungla.pl/2018/07/lato-10-pomyslow-na-prace-plastyczne-zabawy-eksperymenty.html
https://kreatywnadzungla.pl/2018/07/lato-10-pomyslow-na-prace-plastyczne-zabawy-eksperymenty.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html


Łamigłówki: 

 

-układanka- ramki: 

https://bajdocja.blogspot.com/2012/05/nasze-dziea-32-amigowka-ukadanka-

ramki.html?fbclid=IwAR3_C_8SoAxJh1G3tEC8zEFOxOq4e3t5n_75D1lIdZjZ_D3ot5nJ82Y

zSQA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bajdocja.blogspot.com/2012/05/nasze-dziea-32-amigowka-ukadanka-ramki.html?fbclid=IwAR3_C_8SoAxJh1G3tEC8zEFOxOq4e3t5n_75D1lIdZjZ_D3ot5nJ82YzSQA
https://bajdocja.blogspot.com/2012/05/nasze-dziea-32-amigowka-ukadanka-ramki.html?fbclid=IwAR3_C_8SoAxJh1G3tEC8zEFOxOq4e3t5n_75D1lIdZjZ_D3ot5nJ82YzSQA
https://bajdocja.blogspot.com/2012/05/nasze-dziea-32-amigowka-ukadanka-ramki.html?fbclid=IwAR3_C_8SoAxJh1G3tEC8zEFOxOq4e3t5n_75D1lIdZjZ_D3ot5nJ82YzSQA


Edukacja zdrowotna dla najmłodszych: 

 

 

 

 

 

 

 

-ryby: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ylOowB2ZJuw 
 
 

 
 
 
 

-mięso i wędliny: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=49pgfTo_jEY 

 

 

Zadanie: 

 

Po obejrzeniu tych 2 filmików, spróbuj przygotować samodzielnie lub z pomocą zdrową, 

apetyczną kanapkę z wędliną lub rybą i warzywami. Smacznego. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ylOowB2ZJuw
https://www.youtube.com/watch?v=49pgfTo_jEY


 

Piosenki wakacyjne dla dzieci: 

 

 
 https://miastodzieci.pl/piosenki/k/piosenki-wakacyjne/ 
 

 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/k/piosenki-wakacyjne/

