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Biorąc pod uwagę sytuacje, w której się znaleźliśmy obserwację można prowadzić na 

wiele sposobów… np. podczas spaceru, zabawy na ogrodzie, podczas jazdy samochodem lub 

spoglądając przez okno. Jedno jest pewne, niezależnie od tego na którą formę obserwacji 

możecie sobie pozwolić, musimy pamiętać o bezpieczeństwie dzieci! 

O PROJEKCIE 

Celem ogólnym projektu jest tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, 

samodzielną obserwację otaczającej dziecko przyrody.  

Podczas prowadzenia obserwacji dzieci rozwijają swoje zainteresowania zjawiskami 

przyrodniczymi i fizycznymi spotykanymi w codziennym życiu oraz mają okazję  do 

odkrywanie piękna i złożoności świata przyrodniczego. 

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU: 

Realizacja projektu będzie odbywać się w domu, na ogrodzie, podczas spaceru lub 

podczas jazdy autem  to rodzice decydują, które zadania i w jakim czasie wykonują z dziećmi. 

 Każdy kto przystępuje do projektu powinien założyć BAZGROŁKOWĄ KSIĘGĘ 

https://przedszkolankowo.pl/2020/04/26/czesc-3-bazgrolkowe-obserwacje-przyrody-czyli-rodzinny-projekt-dzialan-edukacyjnych/
https://przedszkolankowo.pl/2020/04/26/czesc-3-bazgrolkowe-obserwacje-przyrody-czyli-rodzinny-projekt-dzialan-edukacyjnych/


  WIOSENNYCH OBSERWACJI PRZYRODY, która stanie się potwierdzenie 

wykonywanych zadań. 

 

Wierszykiem zapraszającym dzieci do zabawy: 

Drogie Dzieci! 

Ta sytuacja jest dość nietypowa, 

od tego wirusa bazgrołki już boli głowa! 

Ale bazgrołki się nie poddają 

i do kolejnej zabawy wszystkie dzieci zapraszają! 

Tym razem bazgrołki przyrodę obserwowały 

i w wielkiej księdze zadania dla dzieci notowały! 

Jakie to zadania? Zaraz się dowiecie! 

Wspólnie z bazgrołkami świat wiosennej przyrody mam nadzieję odgadniecie! 

Wiec kto miłośnikiem przyrody z Was jest… 

w mig księgę bazgrołkowych obserwacji wykona i Ty to wiesz! 

A gdy Wasze księgi będą już gotowe, 

przyślijcie foteczki, a w zamian dyplomy otrzymacie! 

I tym samym BAZGROŁKOWEGO PRZYJACIELA PRZYRODY tytuł otrzymacie! 

Powodzenia! 

 

ZASADY MAŁEGO OBSERWATORA PRZYRODY 

 

Ważne, aby przed przystąpieniem do obserwacji ustalić z dziećmi pewne zasady. 

Przykładowe zasady: 

• Oglądam i wącham, ale nie zrywam! 

• Dotykam, ale nie krzywdzę żyjących stworzeń! 

• Podczas obserwacji nie oddalam się od dorosłych! 

• Nie biorę niczego do buzi! 

• Po zabawie myję ręce! 

 

ZADANIA 

Zadaniem dzieci jest opracowanie swojej BAZGROŁKOWEJ KSIĘGI WIOSENNYCH 

OBSERWACJI PRZYRODNICZYCH. Pomogą w tym opracowane zadania i karty, które 

można uzupełniać razem z dziećmi. 
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ZADANIE 1: Zadaniem dzieci jest dopasowanie podpisów do owadów i innych robaków. 



 

 

 

 

 

ZADANIE 2: Samodzielna obserwacja przyrody przez dzieci. 

 



 





 

ZADANIE 3:  Dzienniczek pogody. Dzieci na przygotowanej karcie zaznaczają pogodę oraz 

temperaturę w danym dniu (kolorują szablon termometru na czerwono gdy było ciepło lub na 

niebiesko gdy było zimno). W miejscu pogody zadaniem dzieci jest narysowanie 



odpowiedniego symbolu np. słońce, gdy było słonecznie w danym dniu, chmury, gdy było 

pochmurnie itd. Można również skorzystać z wycinanki zawierającej symbole pogody. 

 

 



ZADANIE 4: czyli wiosenne karty pracy. 
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