Przyroda - nauczanie początkowe i klasa 4 szkoły podstawowej
Infografika - Na co w Polsce zużywamy wodę?
https://www.woda.edu.pl/img/04lodz.pdf
Infografika - labirynt wodny do wydruku
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2018/03/labirynt_zal_nr_8.pdf
Film animowany dla dzieci przedstawiający losy 2 kropelek wody
https://www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ
Pomóż Rudemu poprawnie posegregować śmieci. - karta pracy
https://salagier.pl/polacz/#lg=1&slide=0
Woda - o tym, dlaczego powinniśmy ją oszczędzać - prezentacja multimedialna z
podstawowymi informacjami
https://slideplayer.pl/slide/10849415/
Puzzle - są to zdjęcia ekosystemów uwarunkowanych klimatem takie jak rafy
koralowe, lasy równikowe, stepy, torfowiska, czy łąki wysokogórskie. Każdej
układance towarzyszy opis, z którego można dowiedzieć się, jakie największe
problemy zagrażają wybranym ekosystemom
http://www.zycieaklimat.edu.pl/puzzle
Quiz - album rodziny - bociany - proste zagadki wraz z obrazkami z wiedzy o
bocianach
www.springalive.net/bindata/stork_quiz/pl/quiz_pl.swf
Swift Academy - akademia jerzyka - ciekawa gra interaktywna, pozwalająca
przybliżyć zachowania i zwyczaje tego ptaka
www.springalive.net/bindata/flash/FLASHd203eb081df367d940378a95bcf41752.swf
Ptasia stołówka - interaktywna gra - należy odgadnąć, co zjada bocian; oraz
interaktywne kolorowanki ptaków
http://www.springalive.net/pl-pl/springalive/Gry-i-kolorowanki1
Woda w przyrodzie - prezentacja multimedialna, mówiąca o znaczeniu wody w
przyrodzie, prezentuje także obieg wody w przyrodzie i rodzaje wód na świecie.
https://slideplayer.pl/slide/10931450/
Przyroda Polska - zestaw ciekawych scenariuszy wraz z kartami pracy.
https://drive.google.com/drive/folders/0B0y-F28heKVPcmpZSXBIVEpvZ3M
Połącz w pary - gra interaktywna, w której można nauczyć się rozpoznawać rośliny i
zwierzęta leśne
http://dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy/polacz_w_pary
Las kształtuje klimat - materiał w formie interaktywnej prezentacji

http://dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy/las_ksztaltuje_klimat#
Traf do kosza - interaktywna gra ucząca segregacji śmieci
http://dzieci.erys.pl/gry_i_zabawy/traf_do_kosza
Bociany online - wykaz kamer pokazujący obraz z gniazd na żywo
http://bocianyonline.pl/kamery.html
Psubraty - pomoc zwierzętom - zestaw scenariuszy i materiałów dla klas 1-4, które
mają na celu uwrażliwienie uczniów na los zwierząt oraz zmotywowanie ich do
aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt
http://www.zwierzeta.edu.pl/index.php?strona=scenariusze
Dzień Ziemi – pakiet edukacyjny - w pakiecie m.in: pomysły na przyrodnicze
poszukiwania i obserwacje dla dzieci i dorosłych, zabawy z poznawania Przyrody
różnymi zmysłami, przyrodnicze zabawy plastyczne i wiele innych
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-04-22-%C5%9AwiatowyDzie%C5%84-Ziemi.pdf
Dzień Bociana – pakiet edukacyjny - zawiera wiele rzetelnych informacji,
ciekawostek, zdjęć, również pomysły na praca plastyczne
https://www.ekokalendarz.pl/dzien-bociana-minipakiet-edukacyjny/
Dzień Ptaków – pakiet edukacyjny - pakiecie zamieszczono ćwiczenia, które pomogą
dzieciom zapoznać się z wyglądem ptaków, szczególnie tych miejskich, które
pozwalają się łatwo obserwować. Zawiera także inspiracje do zajęć plastycznych,
wykreślankę, grę edukacyjną
https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ptakow-pakiet-edukacyjny/
Wiosenny pakiet edukacyjny - znaleźć tu można kilka propozycji zabaw, obserwacji i
gier terenowych, również pomysły na wiosenne zajęcia plastyczne
https://www.ekokalendarz.pl/wiosenny-pakiet-edukacyjny/
Dzień Lasów – pakiet edukacyjny - zawiera scenariusz lekcji dotyczący wylesiania,
karty pracy poświęcone zwierzętom leśnym, drzewom; zajęcia i zabawy terenowe
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-03-22-Dzie%C5%84Las%C3%B3w.pdf
Broszura H2O klasy I-III pakiet edukacyjny ze scenariuszami zajęć o tematyce
wodnej wraz z kartami pracy i materiałem ilustracyjnym. Wykorzystane zostały
różnorodne metody pracy, gry i zabawy edukacyjne, zadania plastyczne
https://www.woda.edu.pl/img/broszura_klasy1_3.pdf
Segregacja śmieci - puzzle 16 elementów
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/225451-segregacja-%C5%9Bmieci
Segregujemy śmieci - karty pracy do wydruku
https://drive.google.com/file/d/105HvGNDhI-HP-1eN3GNImRpo65rGzKoL/view

Akcja segregacja! - interaktywna gra
https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb
Proekologiczna bajka edukacyjna - film animowany
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&t=9s
Kolorowanka z zadaniami dotyczącymi segregacji odpadów
https://www.goap.org.pl/images/do_pobrania/Kolorowanka_z_zadaniami_GOAP.pdf
Budowa tulipana - puzzle z 16 elementów
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/223596-ro%C5%9Blina-tulipan
Cykl życiowy żaby - połącz w pary obrazek i podpis
http://learningapps.org/watch?v=c3t77y4k
Jak powstaje pajęczyna? - film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=lfIaH9LLFXw
"Bociek i żaba" - gra logiczna z elementami kodowania do wydruku
https://www.janauczycielka.com/kodowanie-z-dziecmi/gry/bociek-i-zabka/
Dąb Bartek - wycieczka wirtualna
https://epodreczniki.pl/a/wycieczka-wirtualna-dab-bartek/DSaITHwZ4
Warstwy lasu - film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=RC7oxv8Ndj0
Wodooszczędność - przykłady postępowania, dzięki któremu można zaoszczędzić
wodę.
http://blizejzrodel.pl/blizej-wiedzy/wodooszczednosc/
Park czy las - karty pracy do obserwacji własnej ucznia
http://www.zielonalodz.pl/pliki/Park_czy_las_KP.pdf
Smog w szkole - publikacja zawierająca scenariusze zajęć
http://otwartyplan.org/wpcontent/uploads/2019/09/SMOG_W_SZKOLE_wydanie_II_2017.pdf
Tajemnice ciała człowieka - sprawdzian wiadomości dla 4 klasy
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-4odkrywamy-tajemnice-ciala-czlowieka-tajemnice-przyrody
Poznajemy warsztat przyrodnika - tajemnice przyrody - sprawdzian wiadomości dla 4
klasy
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-1poznajemy-warsztat-przyrodnika-tajemnice-przyrody
Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie - sprawdzian wiadomości dla 4
klasy
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-7-

odkrywamy-tajemnice-zycia-w-wodzie-i-na-ladzie-tajemnice-przyrody
Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy - sprawdzian wiadomości dla 4 klasy
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-6poznajemy-krajobraz-najblizszej-okolicy-tajemnice-przyrody
Odkrywamy tajemnice zdrowia - sprawdzian wiadomości dla 4 klasy
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-5odkrywamy-tajemnice-zdrowia-tajemnice-przyrody
Poznajemy świat organizmów - sprawdzian wiadomości dla 4 klasy
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-3poznajemy-swiat-organizmow-tajemnice-przyrody
Krajobrazy Polski - film edukacyjny dla klasy 2.
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q
Układ krwionośny - film edukacyjny dla klasy 4.
https://www.youtube.com/watch?v=iASvd2MzHyw&list=PLOjTAOfOjN3XCnTKAthtI3HG0eDaXJET
Bogactwa naturalne - film edukacyjny dla klasy 3.
https://www.youtube.com/watch?v=xz4DMOrTGGQ&list=PLOjTAOfOjN3Vhec1SVYx
SNuojJRkumDjs
Od kwiatu do owocu - film edukacyjny dla klasy 2.
https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOIDg&list=PLOjTAOfOjN3X5fybXaSyAs
9uwqf-A_R0s
Piramida zdrowego żywienia - film edukacyjny dla klasy 2.
https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&list=PLOjTAOfOjN3X5fybXaSyAs
9uwqf-A_R0s&index=3&t=0s
10 faktów o wiośnie - film edukacyjny dla klasy 2.
https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM&list=PLOjTAOfOjN3X5fybXaSyA
s9uwqf-A_R0s&index=3
Wisła - film edukacyjny dla klasy 2.
https://www.youtube.com/watch?v=Ue893Pw9L0&list=PLOjTAOfOjN3X5fybXaSyAs9uwqf-A_R0s&index=4
Produkty pochodzenia zwierzęcego - film edukacyjny dla klasy 2.
https://www.youtube.com/watch?v=L1kxKOXU39Y&list=PLOjTAOfOjN3X5fybXaSyAs
9uwqf-A_R0s&index=5
Rośliny oleiste i włókniste - film edukacyjny dla klasy 3.
https://www.youtube.com/watch?v=45NP8MPJ4uY
Sposoby odżywiania się - film edukacyjny dla klasy 4.
https://www.youtube.com/watch?v=0eZWGHvHdBg&list=PLOjTAOfOjN3XCnTKAthtI3HG0eDaXJET&index=3&t=0s

Ptaki wokół nas - film edukacyjny dla klasy 4.
https://www.youtube.com/watch?v=HOssDlFb_GY&list=PLOjTAOfOjN3XCnTKAthtI3HG0eDaXJET&index=3
Oznaczenia substancji niebezpiecznych - film edukacyjny dla klasy 4.
https://www.youtube.com/watch?v=fAyW0vdAaf8&list=PLOjTAOfOjN3XCnTKAthtI3HG0eDaXJET&index=4
Skały sypkie, lite i zwięzłe - film edukacyjny dla klasy 4.
https://www.youtube.com/watch?v=9Cz8XeltTRI&list=PLOjTAOfOjN3XCnTKAthtI3HG0eDaXJET&index=5
Parki Narodowe Polski - film edukacyjny dla klasy 3.
https://www.youtube.com/watch?v=4wHE7h58P0M&list=PLOjTAOfOjN3Vhec1SVYx
SNuojJRkumDjs&index=3&t=0s
Jak powstaje chleb? - film edukacyjny dla klasy 3.
https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A&list=PLOjTAOfOjN3Vhec1SVYxSNu
ojJRkumDjs&index=3
Woda - film edukacyjny dla klasy 3.
https://www.youtube.com/watch?v=G24uX4GAjRg&list=PLOjTAOfOjN3Vhec1SVYxS
NuojJRkumDjs&index=6

