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Drodzy nauczyciele, rodzice i Wy - najmłodsi turyści!

Oddajemy w Wasze ręce zeszyt ćwiczeń, który ma uczyć i bawić. 
Staraliśmy się pokazać na przykładzie dobrzyckiego parku 
piękno przyrody i różnorodność zamieszkujących tu zwierząt.
Ogród utrzymany jest w stylu angielskim, co znaczy, że ma 
sprawiać wrażenie naturalnego. Kręte alejki obsadzone są ok. 50 
gatunkami drzew liściastych i iglastych. Znajdziecie tu również 
charakterystyczne dla stylu romantycznego liczne budowle 
parkowe m.in. Monopter, Panteon czy Ocyna. Wiosną i latem 
przed Oranżerią zakwitają krzewy róż, a jaśmin zagląda przez 
okna do muzealnych biur. Jako pierwsze zakwitają magnolie. 
Jesienią natomiast spadające, wirujące liście tworzą barwne 
dywany. Zima w parku wygląda jak scena z bajki, kiedy śnieżna 
kołderka otula całą roślinność. 
Oprócz drzew, krzewów i kwiatów, spotkacie w parku również 
zwierzęta i owady. O miano króla stawu rywalizuje ze sobą 
gąsior i łabędź. W wolierze natomiast spokojnie spacerują sobie 
pawie, bażanty, ozdobne koguty.  

Zeszyt ćwiczeń składa się z gotowych zadań do wykorzystania 
np. na zajęciach szkolnych lub podczas deszczowych dni w domu 
Cykle zajęć wyznaczone są przez pory roku. Zaczynamy od 
jesieni, kolejno przez zimę, wiosnę i lato.  

Pracownicy Muzeum 



JESIEŃ

Jesień to najpiękniejsza pora roku 
w dobrzyckim parku. Wierzby płaczące, 
rosnące nad stawem, widzą w wodzie 
swoje kolorowe odbicia. Dęby i kaszta-
nowce zapraszają do zbierania swoich 
owoców. Król dobrzyckich drzew - Platan 
gubi liście jako ostatni. Barwne liście 
opadające z pozostałych drzew tworzą 
dywany na niekończących się alejkach. 
Wiewiórk i  rob ią  z imowe zapasy 
w swoich dziuplach, a mgły unoszące się 
nad stawami sygnalizują chęć natury do 
zapadnięcia w zimowy sen. 
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Ćwiczenie 1
 (wiek 3 - 8 lat)

Pokoloruj jesienne liście. Podczas spaceru po parku znajdź co najmniej trzy 
z pokazanych niżej liści. 

Platan

Klon

Dąb
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Kasztanowiec

Lipa

Brzoza



Ćwiczenie 2
(wiek: 3-6 lat  / 6-9 lat)

Pokoloruj drzewo w jesiennych barwach.
Z rozsypanki ułóż wyrazy i przypisz w odpowiednie miejsce.
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Ćwiczenie 3
(wiek: 3-6 lat / 6-9 lat)

Pokoloruj obrazki. 
Zaznacz kółkiem rzeczy, które zjada wiewiórka.
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Ćwiczenie 4
(wiek: 3-6 lat / 6-9 lat)

Pokoloruj obrazki. 
Pomóż głodnemu jeżowi dojść do jabłka.
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Ćwiczenie 5
(wiek: 6-9 lat)

Odpowiedz na pytania.

1. Mają zielone kolczaste płaszczyki i spadają jesienią z drzew:

  liście    kasztany    żołędzie

2. Mieszkanie wiewiórki to:

  nora           karmnik    dziupla

3. Jesienne miesiące to:

  lipiec-sierpień      styczeń - luty    

     październik - listopad

4. Oznakami jesieni są:

  coraz krótsze dni,      dużo śniegu
  chłodne ranki     

     upalne dni,wczesny wschód słońca

5. Nastaje po lecie

  wiosna   zima     jesień

6. Jakie owoce zbieramy jesienią?

  truskawki   jagody    jabłka
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ZIMA

Park zimą wygląda jak z bajki. Robi się 
cicho i spokojnie. Drzewa, krzewy 
i trawniki otulone są białym puchem, 
w którym, jak po zmroku iskrząco odbijają 
się alejkowe lampy. Na śniegu pojawiają 
się ślady stóp ludzi i zwierząt. Na zamar-
zniętych stawach próżno szukać kaczek 
i łabędzi. Mróz maluje na szybach pała-
cowych okien koronkowe obrazy. Idąc 
parkowymi alejkami usłyszymy tylko 
skrzypienie śniegu pod naszymi stopami.
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Ćwiczenie 1
(wiek: 7-9 lat)

Zakreśl w kółko ten termometr, który wskazuje temperaturę panującą 
zimą na dworze. 
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Ćwiczenie 2
(wiek: 3-6 lat / 6-9 lat) 

Pokoloruj obrazki.
Dopasuj lady stóp pozostawione na śniegu do właścicieli.
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Ćwiczenie 3
(wiek: 3-7 lat)

Znajdź 5 różnic na obrazku.
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Ćwiczenie 4
(wiek: 5-9 lat)

Wybierz się na zimowy spacer po parku. Po powrocie zaznacz te drzewa, 
które wyglądają tak jak na zdjęciu.

Drzewa iglaste nie gubią igieł na zimę.
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Ćwiczenie 5
(wiek: 6-9 lat)

Odpowiedz na pytania.

1. Kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima?

  1 grudnia   10 grudnia  22 grudnia

2. Które ze zwierząt nie zapada w sen zimowy?

  mysz   niedźwiedź  bocian

3. Kiedy przypada sylwestrowa noc?

  1 czerwca  30 września  31 grudnia

4. Które ptaki odlatują do ciepłych krajów?

  wróbel   bocian   łabędź 

5. Co pojawia się zimą na stawie?

  lód    fontanna   lilia wodna

6. Zimowe miesiące to:

  maj-czerwiec     lipiec-sierpień  
 
      styczeń-luty
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WIOSNA

Wiosną w parku jest gwarno i radośnie. 
Wszystko budzi się z zimowego snu. 
Drzewa rozwijają pąki, ptaki zaczynają 
budować nowe gniazda, śpiewając przy 
tym radosne arie,. Dni są coraz dłuższe - 
można wybierać się na spacery. Trawa 
zaczyna się zielenić, a kwiaty nabierają 
kolorów i wabią nas pięknymi zapachami. 
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Ćwiczenie 1
(wiek: 6-9 lat)

Połącz cyferki i pokoloruj obrazek.
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Ćwiczenie 2
(wiek: 7-9 lat)

Uzupełnij krzyżówkę.

1. Znajduje się w stawie.

2. Wiosną zielone, jesienią kolorowe.

3. W dzień świeci na niebie.

4. Lata wokół kwiatów na wiosnę.

5. Topimy ją na pożegnanie zimy.

6. Przylatuje z ciepłych krajów, zwiastuje wiosnę.

HASŁO:_____________
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Ćwiczenie 3
(wiek: 4-8 lat)

W dobrzyckim parku znajdują się 33 pomniki przyrody. Wybierz się na 
spacer i znajdź minimum 10 z nich i zapisz je w tabelce.
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Pomnikami przyrody są okazała drzewa 
lub krzewy, które wyróżniają się 
np. wielkością albo wiekiem spośród 
pozostałych i mogą mieć znaczenie 
historyczne lub kulturalne.  
Pomniki przyrody są oznaczone takimi 
tabliczkami jak ta obok. Znajdują się one 
na pniu drzewa. Każdy z nich ma 
również tabliczkę z  nazwą, obwódem 
oraz krótkim opisem.
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Ćwiczenie 4
(wiek: 5-8 lat)

Ile kropek ma biedronka? Połącz cyfry z biedronkami.

1  2  3  4  5  6
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Ćwiczenie 5
(wiek: 6-8 lat)

Otocz kółkiem te kwiaty, które są zwiastunami wiosny w dobrzyckim 
parku.
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LATO

Latem w pałacowe okna zagląda mnóstwo słońca. 
Bezchmurne niebo, przyjemne ciepło dotykające 
naszą skórę i czas wolny od szkolnych obowiązków 
sprawia, że park jest przepełniony ludźmi. Kaczki 
i  ł a b ę d z i e  r a d o ś n i e  p ł y w a j ą  p o  s t a w a c h . 
W ciemnozielonych koronach drzew, które dają 
odrobinę cienia śpiewają ptaki. Upał jest często tak 
duży, że odrobina deszczu czy przechodnia burza jest 
wyczekiwana z utęsknieniem.   
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Ćwiczenie 1
(wiek: 7-9 lat)

Żabia rodzina liczy 10 członków. Policz żabki na liściach i dorysuj 
brakujące siostry i braci. Wybierz się na spacer po parku i znajdź rośliny ze 

zdjęcia. Czy wiesz jak się one nazywają?
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Ćwiczenie 2
(wiek: 6-9 lat)

Lato zaczyna się 23 czerwca. Często lubi zawitać do nas wcześniej. Pakuje 
walizkę i wyrusza w podróż. W pośpiechu zapakowało więcej niż potrzebuje. 

Wybierz z walizki te wyrazy, które nie pasują do letniej pory roku.

upał

mróz

tęcza

słońce

śnieg
wakacje

żniwa
plaża

motyle

kolorowe liście

burza
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Ćwiczenie 3
Odpowiedz na pytania.

(Ćwiczenie przeznaczone dla grupy wiekowej 6 - 9 lat.)

1. Letnie kwiaty to:

  przebiśniegi   róże    stokrotki

2. Jaki kolor mają liście latem?

  kolorowy      zielony   
    
     drzewa nie mają liści latem

3. Występuje latem, kiedy zaświeci słońce po deszczu

  tęcza    burza   grad

4. Dzieci ptaków to

  szczeniaki   cielęta   pisklęta 

5. Co świeci na niebie i nas ogrzewa

  słońce    księżyc   gwiazda

6. Letnie miesiące to:

  maj-czerwiec     lipiec-sierpień
   
      styczeń-luty
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Ćwiczenie 4
Pokoloruj obrazek zgodnie z intrukcją

(Ćwiczenie przeznaczone dla grupy wiekowej 6 - 9 lat.)
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Ćwiczenie 5
(wiek 6-9 lat)

Narysuj obrazek po kropkach i wybierz z literek nazwę 
pory roku o której mówimy.
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