
STWORY

1

ZADANIE
Usiadłeś na kaktusie – pokaż swoją reakcję.
Podpowiedź: Kaktus to roślina charakteryzująca się igiełkami, więc gdy ktoś usiądzie
przez przypadek na tej roślinie, pokłuje się.

PYTANIE
CIS POSPOLITY czy BRZOZA – która roślina jest w Polsce pod ochroną?
Odpowiedź: CIS POSPOLITY. Jest to drzewo iglaste, które dosyć wolno rośnie.

2

ZADANIE
Pokaż, jak ubierasz choinkę.
Podpowiedź: Choinka to drzewko, które stawiamy w domu na czas świąt Bożego
Narodzenia. Prezentując to, jak ubierasz choinkę, pokaż, jak wieszasz ozdoby na samej
górze choinki i na samym dole.

PYTANIE
LIMBA czy IWA – która nazwa odnosi się do sosny?
Odpowiedź: LIMBA to nazwa sosny. Igły limby są sztywne.

3

ZADANIE
Udawaj, że wąchasz kwiatki.
Podpowiedź: Kwiaty pachną i dzięki temu zwabiają owady, które przenoszą pyłek
potrzebny do zapylenia rośliny.

PYTANIE
Czy w jeziorach są rośliny?

Odpowiedź: Tak. W jeziorach rosną różne rośliny, np. rogatek, grążel żółty.

4

ZADANIE
Pokaż, jak chodzisz po błocie.
Podpowiedź: Prezentując, jak chodzisz po błocie, pokaż, jak wysoko podnosisz nogi i
jak grzęźniesz w błocie.

PYTANIE
Która warstwa lasu położona jest niżej – ŚCIÓŁKA czy RUNO LEŚNE?
Odpowiedź: ŚCIÓŁKA to warstwa lasu położona niżej niż RUNO LEŚNE. Ściółkę
stanowią opadłe liście, gałęzie czy kawałki kory.



5

ZADANIE
Pokaż rzecz takiego koloru, jaki mają maki polne.
Podpowiedź: Maki polne to kwiaty o czerwonych, delikatnych płatkach. Maki rosną na
polach.

PYTANIE
Ile ścianek ma kostka do gry?

Odpowiedź: 6. Kostka do gry na każdej ze ścian ma inną liczbę kropek – od 1 do 6.

6

ZADANIE
Pokaż, jak zbierasz kwiatki na łące.
Podpowiedź: Prezentując, jak zrywasz kwiatki na łące, pokaż, jak się schylasz po
rośliny i jak je wąchasz.

PYTANIE
Czego jest więcej na łąkach – DRZEW czy TRAW?
Odpowiedź: TRAW. Łąki to miejsca, gdzie rosną trawy i inne rośliny, np. rumianki,
koniczyny czy chabry. Najwięcej DRZEW rośnie w lasach.

7

ZADANIE
Jesteś koniem. Pokaż, jak się pasiesz na łące.
Podpowiedź: Pastwiska i łąki to miejsca, gdzie rosną trawy i inne rośliny, będące
pożywieniem dla pasących się na nich zwierząt, np. krów czy koni.

PYTANIE
Co się orze – POLA czy ŁĄKI?

Odpowiedź: POLA. Pola to miejsca, gdzie sieje się i sadzi rośliny uprawne. Orać to
znaczy spulchniać ziemię, przygotowywać ją do posiania na niej roślin uprawnych. Na
ŁĄKACH rosną trawy i inne rośliny, łąk się nie orze.

8

ZADANIE
Wymień trzy drzewa liściaste.
Podpowiedź: Przykłady drzew liściastych to: kasztanowiec, dąb, brzoza, klon. Drzewa
liściaste zrzucają liście jesienią.

PYTANIE
Pas zieleni między polami to MIEDZA czy TRAWNIK?



Odpowiedź: MIEDZA. Miedza to wąski pas trawnika oddzielającego dwa pola.
TRAWNIKI to miejsca między chodnikami, np. w miastach, na osiedlach, tworzone w
celach ozdobnych.

9

ZADANIE
Pokaż, jak wspinasz się na drzewo.
Podpowiedź: Wyobraź sobie, że wspinasz się na wysokie drzewo. Pamiętaj o ruchach
rąk oraz nóg.

PYTANIE
KORONA czy PIEŃ – jak nazywa się górna część drzewa?
Odpowiedź: KORONA. Tę górną część drzewa stanowią gałęzie z liśćmi. Drzewo
rozgałęzia się w koronę na pewnej wysokości. PIEŃ drzewa to jego główna część.

10

ZADANIE
Pokaż, jak zdmuchujesz puch z mniszka lekarskiego (zwanego dmuchawcem).
Podpowiedź: Prezentując to, jak zdmuchujesz puch z mniszka lekarskiego, pamiętaj o
specjalnym ułożeniu ust.

PYTANIE
Jak nazywają się owoce dębu?

Odpowiedź: ŻOŁĘDZIE. Żołędzie mają charakterystyczne czapeczki. Dąb zrzuca
żołędzie każdego roku w październiku.

11

ZADANIE
Wymień trzy drzewa iglaste.
Podpowiedź: Drzewa iglaste to takie drzewa, które zamiast liści mają igły, np. sosny,
świerki, modrzewie.

PYTANIE
Lasy złożone głównie z drzew iglastych to BORY czy BUCZYNA?
Odpowiedź: BORY. W borach rosną lasy iglaste, które tworzą drzewa iglaste.
BUCZYNA to las bukowy, czyli las liściasty, gdzie dominującym drzewem jest buk.

12

ZADANIE
Udawaj, że żonglujesz jabłkami.
Podpowiedź: Żonglowanie polega na podrzucaniu i chwytaniu kilku przedmiotów, np.
piłeczek. Prezentując to, jak żonglujesz jabłkami, możesz pokazać, jak do żonglowania
używasz jednej ręki lub dwóch rąk.



PYTANIE
Czego nie uprawia się w Polsce – BRZOSKWIŃ czy ANANASÓW?
Odpowiedź: ANANASÓW. W Polsce klimat jest zbyt chłodny, by można było uprawiać
ananasy. W Polsce można hodować BRZOSKWINIE.

13

ZADANIE
Udawaj, że podrzucasz i łapiesz do buzi czereśnie.
Podpowiedź: Prezentując to, jak podrzucasz i łapiesz do buzi czereśnie, pokaż, jak stoisz
na ugiętych nogach. Pamiętaj, by otwierać też buzię.

PYTANIE
Rzeżuchę się sadzi czy sieje?

Odpowiedź: SIEJE. Rzeżuchę wysiewa się z nasionek. Po wysianiu nasionka należy
zwilżyć wodą, by mogły wykiełkować. SADZENIE to czynność polegająca na
umieszczaniu gotowych sadzonek w glebie.

14

ZADANIE
Wydawaj dźwięki, jakbyś robił popcorn.
Podpowiedź: Prezentując dźwięki, jakbyś robił popcorn, pamiętaj, że odgłosy możesz
wydawać często i nagle.

PYTANIE
SIANO to wysuszona czy mokra trawa?

Odpowiedź: SIANO to wysuszona trawa. Aby z trawy powstało siano, najpierw trawę
trzeba skosić, a później pozwolić jej wyschnąć. Siano ma specyficzny zapach.

15

ZADANIE
Zamień się w konewkę. Podlej kwiatki.
Podpowiedź: Prezentując to, jak zamieniasz się w konewkę i podlewasz kwiatki,
pamiętaj, by pokazać, jak nachylasz się nad każdą rośliną, by ją podlać.

PYTANIE
Bez czego nie mogłyby rosnąć rośliny?

Odpowiedź: Rośliny nie mogłyby rosnąć bez wody. Gdybyśmy nie podlewali roślin,
uschłyby.

16

ZADANIE
Wymień przynajmniej jeden park narodowy w Polsce.



Podpowiedź: Park narodowy to obszar, który jest pod ochroną, człowiek nie może go
zmieniać, to miejsce cenne przyrodniczo. Przykłady parków narodowych: Biebrzański
Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy. 23 – tyle
jest parków narodowych w Polsce.

PYTANIE
Czego nie można robić w parku narodowym – KICHAĆ czy ZRYWAĆ ROŚLIN?
Odpowiedź: ZRYWAĆ ROŚLIN. Po parku narodowym można spacerować, ale nie
wolno zrywać w nim żadnych roślin.

17

ZADANIE
Wymyśl hasło namawiające do segregowania śmieci.
Podpowiedź: Hasło to słowa, które przekazują ważną treść i mogą być łatwo
zapamiętane. Przykład hasła namawiającego do segregowania śmieci: „Śmieci
segregujesz, planetę ratujesz!”.

PYTANIE
BARTEK czy JUREK – jak ma na imię dąb, pomnik przyrody?
Odpowiedź: BARTEK. Bartek to najstarsze drzewo w Polsce. Ten dąb jest pomnikiem
przyrody – nie można go ścinać. Jego wiek szacuje się na ponad 680 lat.

18

ZADANIE
Udawaj, że myjesz zęby drugiemu graczowi.
Podpowiedź: Prezentując, jak myjesz zęby drugiemu graczowi, pamiętaj, by pokazać,
jak wykonujesz różne ruchy szczoteczką – okrężne i wymiatające.

PYTANIE
Ile lat rozkłada się folia po batoniku – 4 czy 400?
Odpowiedź: 400. Folia po batoniku rozkłada się bardzo długo, dlatego zawsze
pamiętamy, by wyrzucić takie opakowanie do odpowiedniego pojemnika do segregacji
śmieci, aby nie zatruwało środowiska.

19

ZADANIE
Ułóż rymowaną odpowiedź na pytanie: PO CO SEGREGOWAĆ ŚMIECI?
Podpowiedź: Tekst rymowany charakteryzuje się tym, że ma rymy – łatwo się go mówi i
zapamiętuje. Przykład rymowanej odpowiedzi: „Po co segregacja śmieci? Przecież
wiedzą o tym dzieci! Każdy śmieć posegregowany, to kawałek planety uratowany!”.

PYTANIE
Co znaczy w przenośni – MIEĆ WILCZY APETYT?
Odpowiedź: MIEĆ WILCZY APETYT to znaczy być bardzo głodnym.



20

ZADANIE
Coś tu nieładnie pachnie! Pokaż swoją reakcję.
Podpowiedź: Prezentując to, że czujesz brzydki zapach, pamiętaj, by pokazać, jak
zatykasz palcami nos i odsuwasz się od źródła przykrego zapachu.

PYTANIE
Czy SMOG i SMOK to to samo (dlaczego)?

Odpowiedź: Nie. SMOG to zjawisko w atmosferze, gdy mgła zostaje zmieszana ze
spalinami z samochodów czy kominów fabryk. Smog jest niebezpieczny – powoduje, że
wdychający zanieczyszczone powietrze ludzie, zaczynają chorować. SMOK to zwierzę,
które występuje w legendach, np. „Legenda o Smoku Wawelskim”.

21

ZADANIE
Udawaj, że robisz jakiś trik na hulajnodze.
Podpowiedź: Prezentując, jak robisz trik na hulajnodze, pokaż, jak odrywasz jedną
nogę od ziemi, jak próbujesz utrzymać równowagę i robisz wyskoki.

PYTANIE
Co produkują rośliny – TLEN czy HEL?

Odpowiedź: TLEN. Rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla i zamieniają go w
tlen. Dzięki roślinom w naszych domach mamy czystsze powietrze. HEL to pierwiastek
chemiczny, którego rośliny nie produkują.

22

ZADANIE
Udawaj, że otwierasz skrzypiące okno, by przewietrzyć pokój.
Podpowiedź: Prezentując, jak otwierasz skrzypiące okno, pamiętaj, że musisz
wydobywać z siebie dźwięki wysokie.

PYTANIE
Co możesz zrobić, by nie zanieczyszczać środowiska?
Odpowiedź: Każdego dnia możemy zrobić coś, by dbać o naszą planetę i nie
zanieczyszczać środowiska, np. segregujemy odpady; wybieramy komunikację miejską
albo rower, by dotrzeć do szkoły w ten sposób, żeby nie produkować niepotrzebnych
spalin samochodowych; zastanawiamy się, zanim kupimy jakąś nową rzecz – może tą
starą da się jeszcze naprawić i nie musimy jej wyrzucać, by zanieczyszczała środowisko.

23

ZADANIE
Udawaj echo.
Podpowiedź: Udając echo, pamiętaj, by wydawać z siebie takie same dźwięki
wielokrotnie.



PYTANIE
W LESIE czy NA POLU – gdzie krzyk jest niewskazany?
Odpowiedź: W LESIE. Las to dom wielu zwierząt, nie wolno zakłócać ich spokoju i ich
płoszyć, dlatego w lesie nie powinniśmy krzyczeć, ale zachowywać się cicho.

24

ZADANIE
Podaj przepis na pyszną sałatkę.
Podpowiedź: Sałatka to danie, do którego używamy różnych składników, które
najpierw kroimy. Zastanów się, jakie składniki, Twoim zdaniem, najlepiej pasują do
przygotowania sałatki i jaką sałatkę chętnie byś zjadł. Przykładowy przepis na sałatkę:

Sałatka żółto-zielona

Składniki:

kawałek sera żółtego pokrojonego w drobną kostkę

2 ugotowane jajka pokrojone w drobną kostkę

3 małe ogórki konserwowe pokrojone w kostkę

1 mała puszka zielonego groszku

1 mała puszka kukurydzy

1 łyżka majonezu

1 łyżka jogurtu naturalnego

szczypta soli

Przygotowanie:

Groszek i kukurydzę odsączamy z zalewy i umieszczamy w misce. Dodajemy ser, jajka,
ogórki, majonez i jogurt. Wszystko delikatnie mieszamy. Na koniec dodajemy szczyptę
soli i jeszcze raz mieszamy. Smacznego!

PYTANIE
Na jakim drzewie rosną kasztany – na KASZTANOWCU czy na KLONIE?
Odpowiedź: Na KASZTANOWCU. Kasztanowiec to drzewo, które wydaje kasztany.
Kasztanowce kwitną w maju, natomiast kasztany możemy zbierać we wrześniu i
październiku każdego roku.

25

ZADANIE
Udawaj rosiczkę – roślinę, która żywi się owadami.
Podpowiedź: Rosiczka to roślina, która łapie owady w ten sposób, że zamyka się w
chwili, gdy owad na niej przysiądzie. Prezentując, jak rosiczka łapie owady, pokaż
dłońmi, jak zamykasz w nich schwytanego owada.



PYTANIE
Czy kwiaty nasturcji i bratka można jeść?

Odpowiedź: Tak. Kwiaty nasturcji i bratka są jadalne. Używa się ich do przyozdabiania
potraw.


