
Scenariusz spotkania z Muchomorkami, Tygryskami, Kangurkami 

wtorek 17.06.2020 

1. Temat: „Polskie Parki Narodowe”. 
2. Przebieg aktywności: 

 Na początek dzisiejszego spotkania szybka rozgrzewka naszej 
roześmianej buzi  Rodzic mówi wierszyk, a dziecko wykonuje 
ruchy języka opisane w wierszu.  

Na początku jest rozgrzewka, 
Językowa wprzód wywieszka, 

Cały język wyskakuje, 
Wszystkim nam się pokazuje, 

W dół i w górę, 
W lewo, w prawo. 
Pięknie ćwiczy! 
Brawo! Brawo! 

Język wargi oblizuje, pięknie kółka wykonuje. 
Popatrzymy do lusterka, 

Jak się język bawi w berka. 
Kto spróbuje z miną śmiałą, 
Zwinąć język w rurkę małą? 

Język ząbki poleruje 
Każdy dotknie i wyczuje… 
Może uda się ta sztuczka. 
Trzeba uczyć samouczka. 

 
Poniżej szybka gimnastyczna gra  czy potrafisz dojść do mety? (pola wykonaj po 

kolei i dokładnie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Oglądanie mapy parków narodowych Polsce. Ustalenie co 

przedstawiają ich znaki i dlaczego zostały wybrane, najważniejsze 

okazy przyrodnicze parku. Czy potraficie policzyć wszystkie parki? 

Ile ich jest?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czas na nieco działań praktycznych, jeśli macie w domu na półce 

atlas przyrodniczy to koniecznie do niego zajrzyjcie. Z odrobiną 

pomocy osoby dorosłej postarajcie się odszukać informacje o 

wybranym parku narodowym (może to być Park Narodowy 

znajdujący się w naszym województwie). Aby utrudnić nieco 

zadanie postarajcie się odczytać choć fragment samodzielnie,  

wiemy że ochotników nie brakuje  (jeśli nie macie atlasu w wersji 

książkowej zróbcie to samo używając Internetu). 



 Jak myślicie co jest przyczyną wyginięcia niektórych gatunków 

zwierząt i roślin? Czy wiecie, że w naszym kraju istnieją dwie 

czerwone księgi których treść dotyczy właśnie zagrożonych 

gatunków roślin i zwierząt? „Polskiej czerwona księga roślin” i „ 

Polska czerwona księga zwierząt”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teraz spróbujcie wyszukać w Internecie kilka znanych gatunków 

roślin i zwierząt będących w Polsce pod ochroną.  

  Rozmowa o zasadach zachowania się w parku narodowym. Co 

jest głośne? Co jest ciche? Zapoznajcie się z krótką prezentacją 

multimedialną. http://scholaris.pl/resources/run/id/103599  

 Stwórzcie swój własny kodeks zawierający kilka zasad zachowania 

się w parku narodowym. Użyjcie w tym celu kredek, pisaków bądź 

też farb i skonstruujcie go tak aby był to plakat zawierający 

czytelne obrazki mówiące o tym jak należy, bądź nie należy się 

zachowywać w danym miejscu..  

http://scholaris.pl/resources/run/id/103599


 Ponieważ aby zadbać o naszą piękną przyrodę mamy w Polsce 

dwa rodzaje ochrony środowiska. Pora na wyjaśnienie różnicy 

między ochroną całkowitą czyli ścisłą a  ochroną częściową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czy macie jakieś pomysły co możemy zrobić dla ochrony 

środowiska we własnym zakresie? Jak każdy z nas może 

przyczynić się do tego aby przyroda nie cierpiała z powodu 

różnorodnej działalności człowieka? 

 Mini Quiz – pora sprawdzić swoje wiadomości  Rodzic podaje 

różne informacje z dzisiejszych zajęć, a dziecko staje na właściwej 

kartce prawda (kolor zielony) lub fałsz (kolor czerwony). Ważne 

aby pytania były pytaniami zamkniętymi wymagającymi jedynie 

potwierdzenia bądź zrzeczenia.   

 Na dziś to już wszystko pożegnajmy się słowami piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3fUHHWm0w Pamiętajcie że 

kto pyta ten nie błądzi i tylko kto pyta otrzyma odpowiedź  

 

A tymczasem żegnamy się z Wami i zapraszamy już jutro  

S. Symeona, P. Paulina, P. Magda, P. Ewelina 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3fUHHWm0w

