Droga Uczennico, drogi Uczniu,
jest nam niezmiernie miło, że weźmiesz udział
w ogólnopolskim konkursie Spotkanie z przyrodą,
który odbędzie się 23.03.2018 r.
Opracowaliśmy dla Ciebie wskazówki, w jaki sposób
dobrze się do niego przygotować.
Mamy nadzieję, że nie tylko poszerzysz swoją wiedzę,
ale także odniesiesz sukces   

Nazwij warstwy lasu i wymień po 3 rośliny charakterystyczne dla
danego piętra.

Warstwa lasu
III……………………………….

II………………………………..

I…………………………………

Rośliny

Nazwij rodzaje lasów:
Sosna, świerk, jodła rosną w lasach
Dąb, buk, kasztan rosną w lasach
Brzoza i sosna rosną w lasach

…………………………………….
……………………………………….

……………………………………….

W której grupie znajdują się zwierzęta mięsożerne? Podkreśl.
a) zając, lis, biedronka
b) wilk, lis, jastrząb
c) zając, mysz, kornik

Które drzewa rosną w lasach liściastych? Podkreśl odpowiednią
grupę.
a) buk, leszczyna, jodła
b) brzoza, dąb, buk
c) jodła, sosna, świerk

Wymień 2 sztuczne zbiorniki wodne:………………………………………………………

Wymień stany skupienia wody:…………………………………………………………….

Wymień 3 zwierzęta słodkowodne:…………………………………………………………

Przeczytaj nazwy zwierząt. Wpisz je we właściwe miejsca.
wilk * królik * krowa * sarna * owca * koza * zając
wiewiórka * dzik * pies * borsuk
Las

Wiejska zagroda

………………..

…………………………

………………..

…………………………

…………………

…………………………..

………………….

………………………….

…………………..

………………………..

Wymień 2 krainy geograficzne w Polsce, korzystając z mapy:
………………………………………………………………………………………………

Wymień 2 rzeki w Polsce, korzystając z mapy:…………………………………

Pokoloruj kratki kolorem, jakim zaznaczone są na mapie:
wyżyny

niziny

góry

Opisz rzekę, wpisując odpowiednie nazwy:

Uzupełnij tabelę podanymi wyrazami:
rzeka, jezioro, zalew, strumyk, potok, staw
Wody płynące

Wody stojące

Podane nazwy roślin zapisz w odpowiednich miejscach w tabeli:
jałowiec, dąb, jagoda, jeżyny, mech, brzoza.
runo

podszyt

wysokie drzewa

Podkreśl rośliny chronione.
oset, zawilec, sasanka, tulipan, podbiał, żonkil

W tabelce zapisano w kolumnach nazwy różnych zwierząt
w grupach: RYBY, GADY, PTAKI i SSAKI.
RYBY

GADY

PTAKI

SSAKI

rekin

pterodaktyl

kura

szczur

tuńczyk

krokodyl

łabędź

kot

pstrąg

żółw

pingwin

krowa

delfin

wąż

kawka

wieloryb

W której grupie popełniono błąd?
A) w grupie ryb
B) w grupie gadów
C) w grupie ptaków
D) w grupie ssaków

Połącz każdą nazwę miasta z odpowiednią nazwą krajobrazu.
Gdańsk

górski

Zakopane

nadmorski

Kraków

wyżynny

Podkreśl nazwy roślin i zwierząt, które można zobaczyć w górach.
tulipan

zając

krokus

lis

paproć

kozica

klon

sarna

limba

orzeł

Co niepokoi leśne zwierzęta ?
a) hałasy dzieci
b) śpiew ptaków
c) leśniczy

Co jest potrzebne mieszkańcom lasu ?
a) słoneczna pogoda
b) cisza i spokój
c) nowe budki lęgowe

Po zużyciu lub przeterminowaniu wolno wyrzucić do śmieci (i nie
trzeba zanosić do specjalnych pojemników):
A) lekarstwa
B) baterie
C) drewniane zabawki
D) żarówki

W tabelce zapisano w kolumnach nazwy różnych roślin w grupach:
WARZYWA, OWOCE, DRZEWA IGLASTE, DRZEWA
LIŚCIASTE.
DRZEWA

DRZEWA

IGLASTE

LIŚCIASTE

malina

sosna

olcha

kalafior

kiwi

jodła

dąb

kalarepa

jeżyna

cis

modrzew

por

grejpfrut

świerk

topola

WARZYWA

OWOCE

pietruszka

W której grupie popełniono błąd?
A) w grupie warzyw
B) w grupie owoców
C) w grupie drzew iglastych
D) w grupie drzew liściastych

Szkółka leśna to:
A) szkoła w lesie dla dzieci, które wyjechały na Zieloną Szkołę
B) każda szkoła podstawowa w pobliżu lasu
C) miejsce, gdzie hoduje się sadzonki drzew leśnych
D) szkoła, w której dzieci uczą się wszystkiego o lesie

Postaw znak X obok każdego prawdziwego zdania:
Woda z każdej rzeki nadaje się do picia bez oczyszczenia.
Wylewanie ścieków do rzek nie służy ochronie środowiska.
Rzeki zawsze płyną z południa na północ.
Morza są większe od oceanów.

Co wytwarzają rośliny?
a) ładny zapach
b) wodę
c) tlen

Dbamy o ilość zużywanej wody, kąpiąc się:
a) w wannie pełnej wody,
b) pod prysznicem,
c) w wannie napełnionej wodą do połowy.

Do wiosennych kwiatów chronionych w Polsce należą:
a)

bzy, stokrotki, podbiał,

b)

żonkile, tulipany, róże,

c)

konwalie, przebiśniegi, krokusy.

Rozwiąż zagadki.
Uwaga! Tylko ja jeden jedyny
Zapylam kwiat czerwonej koniczyny!

O zmroku opuszcza strychy,
okrąża zarośla gąszcze,
łowi – sprawny, zwrotny, cichy –
komary, ćmy i chrabąszcze

Ptak jak wielkanocne ciasto

Ulepiła nad oknem
swego gniazdka połowę
A już ćwierka wesoło,
że mieszkanie gotowe.

Moja chałupka to jest skorupka!
Po świecie z nią chodzę,
drzwiczki mam na nodze. . .

Przyleciał szary ptaszek – nad polem
Zaśpiewa jak dzwonek
Znają go dobrze dzieci – to jest

Kto po gałęziach kozły fika
i kto zajada tłuszcz z patyka?!

Przyszła wiosna od lasku
z kluczykami przy pasku
A te klucze „pachnące”
można znaleźć na łące

Rozwiązania: trzmiel, nietoperz, mazurek, jaskółka, ślimak, skowronek, sikorka, pierwiosnki.

