
 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE... 

DZIEŃ PARKÓW NARODOWYCH 

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi urlopowe wyjazdy. Czy byliście już                   

we wszystkich 23 polskich parkach narodowych? Jeśli nie – nadszedł czas, aby to 

zmienić. Oczywiście stopniowo, bo nie ma sensu się spieszyć. Zwiedzanie parków 

narodowych to czas, aby odpocząć na łonie natury, a ciągną się od pasa 

nadmorskiego, przez pojezierza i  niziny, aż do gór na południu Polski. 

 

Jakie znamy parki? – memory 

Celem tej popularnej gry jest zebranie jak największej liczby par kart. Wymieszane 

karty rozkładamy na stole ilustracjami do dołu. Grę rozpoczyna losowo wybrany 

uczestnik odwracając dwie karty. Jeżeli karty stanowią parę, to zabiera je i w tej 

samej kolejce odkrywa następne karty, aż do momentu, gdy odwróci dwie różne. 

Wówczas pozostawia je na swoim miejscu obrazkami do dołu, a do gry przystępuje 

kolejny gracz. W grę można bawić się indywidualnie bądź w grupie do 4 osób.  

 



 



 

Zagadki teatru cieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wydrukuj na sztywnym papierze strony z cieniami zwierząt. Wytnij sylwetki 

zwierząt, a następnie doklej do nich długie wykałaczki. Ustaw parawan z białego 

prześcieradła, zasłoń okna. Za parawanem zapal lampkę i skieruj jej światło             

na prześcieradło. Jedna osoba wchodzi za parawan, stoi w pewnym oddaleniu          

od prześcieradła i zbliża kukiełkę do „ekranu”, widzowie, jakie to zwierzę i w jakim 

parku mieszka, opowiadają, co o nim wiedzą. 



 

Poznaj tropy zwierząt 

 

Parki narodowe chronią między innymi rzadko występujące, często zagrożone 

wyginięciem gatunki zwierząt. W czasie wędrówki po parku nieczęsto możemy 

spotkać dzikie zwierzęta, które unikają hałasu, możemy jednak napotkać ślady ich 

bytowania, czyli gniazda, zgubione pióra, szczątki ofiar, wypluwki, rozłupane 

szyszki, odchody i wiele innych oraz tropy czyli odciski łap.  

1. Dopasuj tropy do zwierząt, zwróć uwagę na obecność pazurów na tropach             

w przypadku niektórych drapieżników. Które z tych zwierząt lub ich tropy 

udało Ci się zobaczyć na spacerze/wycieczce? Które zwierzęta są pod 

ochroną? 

2. Wykonaj odcisk wybranego zwierzęcia. Przygotuj masę solną (1 szklanka mąki 

+ 1 szklanka soli + 1/2 szklanki wody) lub glinę samoutwardzalną, rozwałkuj 

na grubość ok. 1,5cm. Na podstawie rysunku odrysuj ślad zwierzęcia,               

a następnie wygnieść ślad, np. kopyt, opuszków. Masę solną wstaw                         

do piekarnika i susz (początkowo w temperaturze 160 stopni, później              

w wyższej), aż masa się lekko zarumieni i będzie twarda. Możesz pomalować 

lekko dowolna farbą lub polakierować. 

3. Wykonaj odlew swojej stopy lub ręki. Potrzebne będą: gips szybkoschnący, 

masa solna (wykonanie - 

jak wyżej), większy 

pojemnik (np. po lodach). 

Przygotowujemy masę 

solną, którą wykładamy 

dno pojemnika. Odciskamy 

rękę lub stopę. Rozrabiamy 

gips wg przepisu               

na opakowaniu i wlewamy        

na nasz odcisk. 

Pozostawiamy                     

do wyschnięcia. Suchy 

odlew wyjmujemy                          

z pojemnika i oddzielamy 

od odcisku. Porównaj             

z tropami zwierząt,                    

czy zauważasz 

podobieństwo z którymś             

z tropów. 

 



 

 

www.ekokalendarz.pl  

http://www.ekokalendarz.pl/


 

Poruszam się, jak zwierzęta... 

 Wirtualne koło fortuny https://wordwall.net/pl/resource/1110724/wychowanie-

fizyczne/ruszamy-si%c4%99-jak-zwierz%c4%99ta-  

 

 Wylosuj i naśladuj... 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1110724/wychowanie-fizyczne/ruszamy-si%c4%99-jak-zwierz%c4%99ta-
https://wordwall.net/pl/resource/1110724/wychowanie-fizyczne/ruszamy-si%c4%99-jak-zwierz%c4%99ta-


karty pochodzą ze strony: www.rodzicielskieinspiracje.pl  

http://www.rodzicielskieinspiracje.pl/


Las w słoiku 

Chcielibyście mieć swój malutki las? Możecie mieć taki w słoiku. Aby go wykonać, 

potrzebna jest pomoc dorosłego Domownika i ,niestety, zakupy. Ale warto, 

naprawdę! Może to też być prezent dla kogoś bliskiego. 

Potrzebne materiały: 

 szklany słój, butla, kolba, misa lub patera z pokrywą, 

 keramzyt ogrodniczy jako warstwa drenażowa lub żwir, 

 ziemia ogrodnicza -  warto ją wcześniej uprażyć przed pół godziny w piekarni-

ku w temperaturze 100 stopni, aby oczyścić ze szkodników, grzybów czy bak-

terii, 

 węgiel aktywny (nie jest on niezbędny, ale ze względu na warunki w słoiku 

warto go umieścić, ponieważ oczyszcza wnętrze naczynia z toksyn oraz usuwa 

nieprzyjemny zapach) – można kupić w aptece, 

 dekoracyjna warstwa podłoża – żwirek, piasek, drobne kamyczki, 

 ozdoby – szyszki, kora, płaskie kamienie, sztuczne witki, gałązki czy pnącza, 

 drobne narzędzia ogrodnicze i akcesoria: rękawice ogrodowe, mała łopatka, 

szczypce, miękki pędzelek do wycierania ścianek słoja, 

 sadzonki roślin o niewielkich rozmiarach. 

Co zrobić? 

 Na spód słoja wysypujemy keramzyt   

(na wysokość ok. 2-3 cm); zapobiega on 

gniciu korzeni roślin. Na niego rozsypu-

jemy rozdrobniony węgiel aktywny.   

Kolejna warstwa to ziemia mocno      

nawilżona. 

 Między warstwami ziemi można dodać 

jakieś warstwy “ozdobne” – piasek      

lub drobne kamyczki.  

 Każdą warstwę ugnieć, zwłaszcza przy bokach słoika. Warstwa na samej górze 

to oczywiście ziemia – zrób w niej (ręką lub patyczkiem) odpowiedniej wiel-

kości wgłębienia i posadź swoje roślinki. 

  

 Na koniec ozdób swój LAS        

W SŁOIKU – zarówno w środku, jak     

i na zewnątrz. Do środka możesz włożyć 

mech, kamienie, patyczki, muszelki czy 

inne naturalne dekoracje (pamiętaj jed-

nak, że niektóre z nich, np. drewienka – 

mogą dość szybko spleśnieć). 

  

https://zielony-sloik.pl/sklep/szeroka-szklana-butla-z-korkiem-wys-35-cm/
https://zielony-sloik.pl/sklep/srednia-szklana-kolba-wys-24cm/


 Słoik można trzymać otwarty lub zamknięty. W tym pierwszym przypadku    

należy go podlewać, a drugim – wystarczy jednorazowe podlanie i zwilżenie 

roślin, gdyż po zamknięciu słoja wytwarza się własny mikrosystem i wilgoć 

sama “krąży” po słoiku. 

 

https://bookbook-kreatywnie.pl/2019/04/14/las-w-sloiku-

jak-zrobic-diy-idealne-dla-dzieci/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyż to nie piękna pamiątka z wycieczki? Jeśli będziecie dbać              

o „swój” las, będzie wspaniałą ozdobą domu. I będzie przypominać 

bogactwa natury, które widzieliście na własne oczy!  

 

https://bookbook-kreatywnie.pl/2019/04/14/las-w-sloiku-jak-zrobic-diy-idealne-dla-dzieci/
https://bookbook-kreatywnie.pl/2019/04/14/las-w-sloiku-jak-zrobic-diy-idealne-dla-dzieci/

