
ZE SZTUKĄ W PRZYRODĘ
Kilka pomysłów na kreatywną zabawę z przyrodą



Obserwacja 
Natura zaskakuje nas różnorodnością 
kształtów, kolorów i faktur. Obserwacja 
przyrody uczy nas wrażliwości na 
otaczający nas świat.Jak możemy sobie 
urozmaicić obserwację? Wystarczy 
wyciąć z twardego kartonu “ramkę”, np.: 
w kształcie motylka, serduszka lub inny 
ulubiony kształt i wyruszyć w teren. 
Oglądać naturę przez “ramki” szukając 
ciekawych kolorów i kształtów.





Przyrodnicze polowanie
Jak urozmaicić sobie spacer w parku 
lub w lesie? Wydrukujcie kartę, 
zabierzcie woreczek lub pudełko na 
skarby i w drogę; wpisujcie co 
znaleźliście, a może ile sztuk? Możecie 
sami przygotować listę skarbów, które 
najbardziej lubicie zbierać. 

Znalezione skarby przydadzą się do 
kolejnych aktywności :) 



Różnorodność kształtów

Zebrane liście kładziemy na kartce
 i flamastrem lub kredką obrysowujemy 
ich kształt. Po zdjęciu liści możecie 
zaobserwować jakie mają różne 
kształty: jedne są szerokie, inne wąskie, 
bardziej okrągłe lub podłużne, duże
 i małe...pełna różnorodność. Teraz 
spróbujcie dopasować liście do 
narysowanych kształtów. Czy było 
łatwo?



Liście, liście...
Jak można się jeszcze pobawić liśćmi?

Frotaż to technika plastyczna polegająca 
na wykorzystaniu faktury lisia. Na ułożony 
na równej powierzchni liść kładziemy 
kartkę i kładąc kredkę świecową bokiem 
pocieramy papier. Na kartce powinien 
uwidocznić się nam kształt liścia i jego 
użyłkowanie. 



Eksperyment z liśćmi w roli głównej.
Zastanawialiście się dlaczego liście są w kolorze zielonym? Otóż zawierają 
barwnik koloru zielonego o nazwie: chlorofil. Przy odrobinie cierpliwości możemy 
prostymi sposobami wyodrębnić barwnik w domu. Potrzebujemy: kilka zielonych 
liści, odrobinę alkoholu, słoik, papierowy filtr lub gazę, moździerz. Liście rozgnieć 
w moździerzu, umieść w słoiku i dodaj odrobinę alkoholu, pozostaw na około 20 
minut, następnie przesącz przez filtr lub gazę; obserwuj otrzymany płyn, to 
chlorofil. Możesz spróbować nim coś narysować na papierze, po wyschnięciu 
będzie zielony.





A co z szyszkami?
Szyszki też mogą być inspiracją do 
ciekawych działań twórczych. 
Przyjrzyjcie się ich kształtom i 
różnorodności. A może przerobimy je na 
fantazyjne owady?
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