
ZAGADKI PRZYRODNICZE 

 

 Przydomowy ogród czy pobliska łąka to doskonałe 

miejsca do świetnej zabawy i... nietypowej lekcji 

przyrody. Bliski kontakt z naturą daje doskonałą okazję, 

by nasze pociechy poznały i polubiły fascynujący i 

tajemniczy świat przyrody. 

 

 

 

 



 

 

Dzieci są ciekawe świata! Nieustannie pytają – „a co to?” Chcą poznać 

świat, który ich otacza i znać „imiona” wszystkich roślin i zwierząt. 

Przyroda jest dla nich fascynująca i tajemnicza zarazem, a jej 

poznawanie jest okazją do zabawy – dzieci bez względu na wiek 

uwielbiają przebywać na świeżym powietrzu. Obserwowanie przyrody 

uczy nasze pociechy wrażliwości, spostrzegawczości i zrozumienia dla 

otaczającego ich świata, a jest on fascynujący niezależnie od pory 

roku! Już od pierwszych dni wiosny, gdy pojawiają się tak długo 

oczekiwane kwiaty i owady, przez gorące i kolorowe lato, złotą polską 

jesień i białą (choć nie zawsze) zimę. Przez cały rok przyroda w 

ogrodzie zmienia się jak w kalejdoskopie – wciąż dzieje się coś 

ciekawego. Każdy kwiat czy owad to dla nich prawdziwa tajemnica – 

którą chcą poznać! Warto „odlepić „nasze pociechy od ekranów 

smartfonów i tabletów! Świat najlepiej poznawać z bliska. 

Zielona zabawa. Przyroda jest ciekawa! 

Możliwość przebywania w ogrodzie to wspaniała zabawa dla dziecka 

niezależnie od wieku. Spraw, aby była jeszcze bardziej atrakcyjna – 

pobudź jego ciekawość i wyobraźnię – zadając mu ciekawą zagadkę! 

Kto wie, może obserwacja świata natury, w przyszłości przerodzi się w 

prawdziwą pasję przyrodniczą? Pobaw się z dzieckiem w przyrodnika – 

zorganizuj prawdziwą ekspedycję do dżungli (jeśli nie mieszkasz w 

pobliżu Amazonii, wystarczy podmiejska łąka lub ogrodowe zarośla). 



Skompletuj odpowiedni ekwipunek – przyda się Wam: lupa (do 

podglądania), ołówek i notatnik (do rysowania kwiatków i listków), 

traperskie buty i plecak podróżnika, w którym oprócz przyborów 

naukowca znajdź się miejsce na słodki (koniecznie owocowy) deser. 

Zagadki dla małych przyrodników. 

Dobrej zabawy. 
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