PRZYRODNIK
1. Przedstawi opis opatrzony rysunkami, fotografiami lub obrazkami
jednego z następujących środowisk:
a) kawałek lasu,
b) kawałek parku, pola, lub wrzosowiska,
c) brzegu morskiego lub terenu górskiego,
d) strumyka, rzeki lub kanału (odcinka).
e) część moczarów, stawu lub jeziora.
ALBO
Przedstawi dwa opisy - jeden z każdej grupy - opatrzony
rysunkami, fotografiami lub obrazkami, obserwacji ze świata:
a) ptaków, zwierząt, płazów, owadów, ryb, skorupiaków
b) gleb i skał.
2. Wyjaśni współzależność zwierząt i roślin w środowisku które
obserwował w punkcie nr. l.
Wyjaśni co znaczy "cykl pokarmowy".
Opowie jak człowiek zakłóca lub niszczy tryb życia w
środowisku, które obserwował w punkcie nr. l.
Sporządzi "gwiazdę ciekawostek przyrodniczych" środowiska,
które obserwował i oprowadzi zastęp lub przeprowadzającego
próbę.
3. Przewiduje pogodę według zachowania się przyrody.
4. Rozpozna rośliny jadalne, trujące i lecznicze w środowisku,
które obserwował w punkcie nr. l i nazwie każdą poprawnie.
ALBO: Zna pospolite rośliny jadalne i trujące w swej okolicy.
5. Zna towarzystwo zajmujące się ochroną przyrody, wie co ono
chroni w środowisku, które obserwował, lub w jego okolicy.
Wskaże książki i czasopisma, ( minimum dwa) którymi śledzi
swoje zainteresowanie.
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1. Przedstawi opis opatrzony
rysunkami lub zdjęciami
jednego ze środowisk ub 2
opisy zwierząt, ptaków lub
innychgrup.
2. Wyjaśni współzależność
zwierząt i roślin, które
obserwował w punkcie nr. l.
3. Potrafi przewidzieć pogodę
według zachowania się
przyrody
4. Rozpozna rośliny jadalne i
trujące w swej okolicy.
5. Zna towarzystwo zajmujące
się ochroną przyrody.
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