
                          PODCHODY
Gra dla dużej liczby osób. Im więcej, tym ciekawiej. 
Potrzebne: karteczki z zadaniami
Miejsce gry: las, większe podwórko, wnętrze dużego 

budynku

Jak grać. Najpierw, drogą losowania wybieracie jedną 
lub dwie osoby — to będą autorzy zadań i sędziowie 
całej gry. Proponuję, aby wśród sędziów zna-
lazła się przynajmniej jedna osoba dorosła 
— wówczas wszyscy będą mieli pewność, 
że zadania będą odpowiednio dobrane 
i ocenione. Zadania muszą być bar-
dzo różne i niezbyt łatwe — mo-
gą to być proste działania ma-
tematyczne, pytania z przyrody, 
polskiego, historii, filmów, muzyki, 
mogą to być jakieś zadania do 
wykonania. 

 
Kiedy karteczki z zadaniami 

zostaną przygotowane, należy je umie-
ścić w różnych miejscach (wetknąć pod kamień, 
schować między deskami). Ale, uwaga! Na każdej z 
karteczek musi być wskazówka, gdzie szukać kolejnej. 
Np. na karteczce można napisać: „Karteczki nr 2 szukaj 
wysoko w łazience”, albo „Karteczki nr 3 poszukaj na 
dworze tuż obok furtki”. 

UWAGA! Ważne jest też, aby karteczki wyznaczały 
tyle tras, ile osób bierze udział w zabawie. Na czym to 

polega? Przypuśćmy, że każdy z uczestników zabawy 
otrzymuje do ręki pierwszą karteczkę — każdy inną. I 
na każdej z tych karteczek jest inna wskazówka — jedna 
osoba będzie musiała szukać swojej kolejnej karteczki w 
łazience, inna w kuchni, a jeszcze ktoś na dworze, albo 
koło drzewa itd. Jak widać, wcale nie jest łatwe odpo-
wiednie zorganizowanie podchodów, bo trzeba przygo-
tować całkiem sporo tras. Ale warto trochę pogłówko-
wać, bo to jest świetna zabawa! 

Punktowanie — uczestnicy w tym samym czasie 
szukają wszystkich swoich karteczek. 

Kiedy już dotrą do ostatniej 
(np. dwudziestej), muszą 
jak najszybciej zameldo-

wać się przed sędziami. 
Pierwsze osoby otrzy-
mują punkty za szybkość 

(pierwsza osoba — 5 punk-
tów, następna — 4 itd.). 

FINAŁ — teraz pora na 
najważniejszą część zaba-
wy. Każdy uczestnik musi 
odpowiedzieć na pytania 

znajdujące się na jego kar-
teczkach. Za każdą poprawną 

odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. O 
tym, czy odpowiedź jest poprawna, decydują sędziowie. 
Wygrywa ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. 

Oczywiście, dobrze jest pomyśleć o jakiejś nagrodzie 
— może to być wielgachny wieniec z kwiatów, duży dy-
plom, na którym podpiszą się wszyscy uczestnicy zaba-
wy, albo puchar ulepiony z masy papierowej. 

Wesołej i udanej zabawy! 
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Siemanko! W ciągu roku szkolnego, a więc przez 9 miesięcy w roku, na co dzień nie 
macie zbyt wiele czasu na zabawę — dziesięciominutowa przerwa szkolna to zdecydowanie 
za mało, a po lekcjach czeka praca domowa i inne obowiązki. Teraz wreszcie możecie to 
nadrobić. Piłka nożna, skakanka? To oklepane. Spróbujcie czegoś nowego. Proponuję za-
bawę dla szybkich i sprytnych. 

JAK MOŻNA OBSERWOWAĆ PRZYRODĘ? 
Przyrodę, przede wszystkim, można obserwować posługując się naszymi zmysłami:
WZROK dostarcza najwięcej informacji o otaczającym nas świecie — oczy pozwalają rozróżnić kształty, 
kolory, wielkości; 
SŁUCH dostarcza nam wrażeń dźwiękowych — słyszymy hałasy, melodie, szum wiatru i fal, śpiew pta-
ków... ;
SMAK pozwala poznać potrawy: słodkie jagody, kwaśne żurawiny, słoną wodę w morzu i gorzki pieprz;
WĘCH pozwala rozpoznać wszelkie zapachy: kwiatów, miodu, morza, deszczu, skoszonej trawy, nawet za-
pach słońca można wyczuć; 
DOTYK — dzięki dotykowi możemy rozpoznawać różne kształty, poznać, czy przedmiot jest twardy czy miękki, ciężki czy lekki. 
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ALE DOWCIP! 

Za siedmioma lasami…
Za siedmioma górami…
Za siedmioma pałacami…
Za siedmioma rzekami…
Za siedmioma morzami…
Żył sobie król i myślał:
— Jejku! Ależ ja to mam wszę-
dzie daleko!

W obserwacji przyrody, oprócz zmysłów, ważne są również przyrządy: 
• lornetka pozwala obserwować przedmioty, które w rzeczywistości są bardzo daleko;
• przez lupę można obejrzeć szczegóły przedmiotów, roślin, zwierzaków...

Na upał — odporność kaktusa

W naszych domach i pokojach mieszkają zazwyczaj w doniczkach, a przed 
wrogami bronią się ostrymi kolcami. Kaktusy to rodzina roślin dwuliści-
ennych, obejmująca ponad 2 000 ga- tunków zebranych w 87 rodzajów, 
a niektórzy botanicy uważają, że jest ich nawet 300. Wyjątkową 
cechą, wyróżniającą je spośród innych roślin, jest 
wielka odporność na upał i długotrwały brak wody. 
Rośliny te mają bardzo grube i mięsiste łodygi, w 
których magazynują wodę, dzięki czemu potrafią pr-
zetrwać nawet największe susze.

Królestwem kaktusów są suche i pustynne obszary Ameryki 
Północnej i Ameryki Południowej. Od czasu sprowadzenia kaktusów 
w XVI wieku do Starego Świata, rosną one także w basenie 
Morza Śródziemnego. Kil- ka gatunków można spotkać 
w Afryce oraz Australii, gdzie nasiona tych kolczastych roślin 
zostały przypuszczalnie przeniesione przez ptaki. 

Gra PATO — to sporto-
wa gra łącząca elemen-
ty piłki nożnej, polo i 
jazdy konnej. Udział w 
zabawie biorą dwie dru-
żyny po czterech jeźdź-
ców. Ich zadaniem jest 
umieszczenie piłki w 
zawieszonej na słupie 
siatce. Piłka przypomina 
kształtem tę do koszy-
kówki, ale ma rzemienie 
ułatwiające chwytanie. 
Mecz pato trwa sześć 
rund po 8 minut każda. 
Gracz musi przechwycić 
piłkę, mając wyprosto-
wane ręce, z ziemi może 
podnosić piłkę tylko w 
czasie galopu.


