
Zwierzęta i ich środowisko 

 

Świat zwierząt jest fascynujący – bo zachwyca swoją różnorodnością, obfituje w niezliczone 

ciekawostki, które nas często zadziwiają. Poniżej znajdziecie wykaz materiałów edukacyjnych , 

które pozwolą Wam lepiej poznać zwierzęta, ich życie i zwyczaje. 

 

Poznajcie leśne zwierzęta  

Sarna- gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z 

ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec 

rogaczem lub kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na 

dorosłego samca sarny. W Polsce sarna jest gatunkiem pospolitym w całym kraju, 

najliczniejszym w jego zachodniej części. 

 

 

 

 

 

 



Dzik- gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych. Dzik jest 

jedynym przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Jest przodkiem świni 

domowej. Gatunek inwazyjny poza naturalnym zasięgiem występowania. W Polsce bardzo 

licznie występuje na terenie całego kraju, w Tatrach nieliczny, dochodzi do górnej granicy 

lasu, powyżej 1400 m n.p.m.. Największe odnotowane przez inspekcje lasów państwowych 

skupisko dzików w Polsce znajduje się w Siecieborzycach. 

 

 

 

 

 

 



Zając szarak- gatunek ssaków, należący do rzędu zajęczaków i rodziny Zając jest typowo 

stepowym gatunkiem. Występuje przeważnie na otwartych obszarach upraw rolniczych i łąk 

i w młodnikach śródpolnych. Zając w dużych lasach występuje rzadko. Zając nie lubi 

obszarów bagiennych i podmokłych. Zimą zające, zmuszone głodem często żerują w 

nieogrodzonych sadach. Występuje pospolicie na terenie całej Polski. Ich liczebność wynosi 

niewiele ponad 0,5 mln osobników i systematycznie maleje. Na początku lat 90. XX wieku 

było ich ponad 1,1 mln, a w latach 70. XX wieku prawie 3,2 mln. Głównym wrogiem zająca 

jest lis.       

 

 

Lis- gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych. Występuje na półkuli północnej,                   

w części Azji, w Europie, Ameryce Północnej i północnej Afryce. W XIX wieku został 

wprowadzony do Australii, gdzie jest obecnie jednym z największych szkodników. Lisy śpią 

ok. 9,8 godziny na dobę. Należą one do zwierząt o szerokim zasięgu występowania, który 

wynosi u tych zwierząt prawie 70 mln km². Rozpowszechniony na terenie całej Polski. 

 



 

 

 

Niedźwiedź- gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. Zamieszkuje Azję, 

Europę Północną i Amerykę Północną. W Polsce występuje w Tatrach i Bieszczadach i 

okolicach Babiej Góry. Na terenie naszego kraju żyje już tylko około 100 osobników. 

Niedźwiedź brunatny jest chroniony na obszarze całej Polski przez WWF. Jego liczebność w 

polskich górach powoli wzrasta. Na zimę przygotowuje sobie legowisko zwane gawrą. 

Przebywa w nim od końca listopada do końca lutego.  Żyje średnio 20-25 lat. Masa ciała 

poszczególnych osobników waha się między 200 a 780 kg. 

 

 

 

 



Wilk- gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych, zamieszkującego lasy, równiny, 

tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki Północnej. Potrzebuje, jako gatunek o 

skłonnościach terytorialnych, dużych przestrzeni. Zwykle terytorium zajmowane przez 

watahę to 100-300 km², ale wielkość ta zależy od dostępności pokarmu i terenu. Żywią się 

głównie średniej i dużej wielkości ssakami kopytnymi (jelenie, dziki, sarny), nie gardząc 

mniejszymi zwierzętami czy padliną. Chroniony jest na obszarze całej Polski przez WWF. Jego 

liczebność poprzez ostatnie lata wzrosła i w dalszym ciągu wzrasta. 

 

 

 

Żubr- gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. Według danych z 

2012 roku w Polsce żyło 1299 żubrów.  Żubra można spotkać między innymi w Puszczy 

Białowieskiej, Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej oraz na wyspie Wolin. 

Masa ciała żubra wynosi średnio 700-800 kg. Zwierzęta te są roślinożerne . 

 

 



 

Ryś - gatunek lądowego ssaka drapieżnego z rodziny kotowatych, największy z rysi . 

Występuje w Europie i Azji. Poza kotem domowym, rys i żbik są jedynymi występującymi w 

Polsce przedstawicielami kotowatych. Ryś jest też jednym z największych drapieżników 

Europy. Na terenie Polski według stanu na 31.12.2010 roku żyje 285 rysi. 

 

 

Myszołów zwyczajny –  gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. 

Zamieszkuje Europę, swoje zimowiska ma w centralnej i południowo-wschodniej Afryce. W 

Polsce średnio liczny ptak lęgowy, stosunkowo najbardziej rozpowszechniony spośród 

wszystkich ptaków drapieżnych, jednak lokalnie bywa nieliczny. Gniazda może mieć u nas 40 

000 par. Można go spotkać w całym kraju, również na wyżynach i w górach. Na zachodzie 

kraju zasiedla głównie krajobraz rolniczy. Na obszarach o największym zagęszczeniu na 100 

km2 znajduje się 90 par lęgowych. 

 

 

 



 

Kuropatwa zwyczajna – gatunek dużego, osiadłego ptaka z rodziny kurowatych. 

Zamieszkuje niemal całą Europę oraz Azję Środkową. W górach może osiągać 2500 m n.p.m. 

(w Tatrach do 1700 m n.p.m.). Wprowadzona przez człowieka do Ameryki Północnej . 

Populacja podlega znacznym wahaniom, liczebność ptaków zależy od ostrości zimy oraz 

pogody w czerwcu i lipcu, gdy wykluwają się pisklęta, które są bardzo wrażliwe na 

przemoknięcie i wychłodzenie. W Polsce nieliczny ptak lęgowy, głównie na niżu; lokalnie 

bywa średnio liczny. 

 

 

 

 

 

Zapraszamy Was  na  wyprawę do lasu.  Z pewnością rozpoznacie zwierzęta , które poznaliście: 

jelenia, sarnę, wiewiórkę, dzięcioła, wilka, dzika, zajączka, sowę oraz liska.                                  

Koniecznie obejrzyjcie  film edukacyjny  

                                   „Zwierzęta leśne i rymowanki o zwierzętach" 

https://www.youtube.com/watch?v=WKIjwCT_oMI 

 

 

 

 

 

 



 

Zapoznajcie się z wierszem H. Bechlerowej pt. „Może zobaczymy”.  
 
 

Idźmy leśną ścieżką  

cicho, cichuteńko, 

może zobaczymy  

sarniątko z sarenką. 

 

Może zobaczymy 

wiewióreczkę małą,  

jak wesoło skacze  

z gałęzi na gałąź. 

 

I niech nikt po lesie 

nie gwiżdże, nie woła –  

może usłyszymy  

pukanie dzięcioła. 

 

A może zaśpiewa  

między gałązkami  

jakiś leśny ptaszek,  

którego nie znamy…  

 

I będzie nas witał  

wesołą piosenką!  

Tylko idźmy lasem  

cicho… cichuteńko…  

 

 

Odpowiedz na pytania 

 

1. Jakie nazwy zwierząt występują w wierszu?   

2. Czyim domem jest las?                                                                                                                                                    

3. Odgadywanie zagadek przygotowanych na kolorowych kartkach.  

4. Chodzi po świecie z domkiem na grzbiecie.  

5. Nie osa, nie mucha bzyka koło ucha. 

6.Kiedy ukłuje, bąbel wyskakuje.  

 

 



Czy narysowanie wilka jest proste? Z prezentowaną książeczką z pewnością 
nie będzie to trudne zadnie. 

Proces rysowania, nie tylko zresztą wilka, ale także rysia, niedźwiedzia, żubra, jelenia oraz 
motyla rusałki pawika i należącej do sów włochatki, został tu objaśniony krok po kroku. 

Prócz tego otrzymacie podstawowe informacje  o każdym zwierzęciu  na temat jego 
występowania i trybu życia. 

 

 

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-
mlodziezy/lesne-zwierzeta-rysowanki-2013-

malowanki/lesne_zwierzeta_rysowanki-malowanki.pdf 

 

Życzymy miłej zabawy 

 

 

 

 

 



Poznajcie  zwierzęta domowe 

Pies 

 
 
Pies żyje przeciętnie 13-14 lat. Jest mało kłopotliwy w utrzymaniu, łatwo się adaptuje do różnych 
warunków, potrafi błyskawicznie odczytywać intencje człowieka. Łasy na pochwały i lojalny. Trzeba 
wychodzić z nim na spacery - minimum 3 razy dziennie, w tym przynajmniej jeden dłuższy. 
Towarzystwo psa jest zbawienne także dla najmłodszych - w jego obecności niemowlęta szybciej 
podejmują pierwsze próby raczkowania i chodzenia. Często właśnie do psa kierują swoje pierwsze 
słowa. Starsze dzieci uczą się odpowiedzialności i tolerancji - obcowanie ze zwierzakiem pomaga im 
przezwyciężyć nieśmiałość w okazywaniu uczuć, daje większą pewność siebie i poczucie 
bezpieczeństwa. Koszt utrzymania psa zależy od wymagań konkretnej rasy i wielkości zwierzęcia, 
rodzaju sierści, a także skłonności do chorób i wielu innych czynników. Źle znosi samotność i nie może 
siedzieć całymi dniami sam w domu. Aby spokojnie wypocząć podczas wakacji, najlepiej zostawić psa 
u zaufanych osób lub oddać go na ten czas do hotelu dla zwierząt, gdzie będzie miał zapewnioną 
całodobową opiekę. 
 

 

 

 

 



Kot 

 

Kot domowy może przeżyć nawet 20 lat. Nie jest drogim w utrzymaniu zwierzakiem, jeśli jednak 
będzie wymagał odpowiedniej diety lub leczenia, wówczas koszty związane z wyżywieniem czy 
opieką weterynaryjną mogą być wysokie. Koty potrzebują miejsce do ostrzenia pazurów, tzw. 
drapaka - w przeciwnym razie mogą niszczyć meble. Często zwierzęta te opisywane są jako samotne, 
ale w rzeczywistości bywają niezwykle towarzyskie. Potrafią odwdzięczyć się przyjaznymi gestami za 
ofiarowaną im uwagę oraz miłość. Posiadają też wrodzoną łatwość obserwowania i uczenia się, co 
szczególnie rozwija się w przypadku ciągłego przebywania z człowiekiem. Mając kota w domu, nie 
trzeba rezygnować z wakacyjnych planów. Można poprosić rodzinę lub dobrych znajomych o 
kilkudniową opiekę nad pupilem albo umieścić go w pensjonacie dla zwierząt. Planując 2-3 dniowy 
wyjazd, można zostawić kociaka samego w domu pod warunkiem, że zapewni mu się odpowiednią 
ilość suchej karmy i świeżą wodę. 
  



Królik 
 

 
 
Żyje przeciętnie 6-8 lat. Jako zwierzę udomowione wymaga odpowiedniego zaadoptowania 
pomieszczeń, które zapewnią idealną ochronę przed naturalnymi wrogami, jak i niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi. Królik potrzebuje swobody- należy codziennie wypuszczać go z klatki na 
3-4 godziny, aby sobie pobiegał. Uwaga! Częste podnoszenie i przytulanie może sprowokować 
zwierzaka do walki, ugryzienia lub podrapania. Równie dobrze królik samo sobie może wyrządzić 
krzywdę w trakcie upadku. 
O królika trzeba szczególnie dbać, gdyż jest mało odporny na choroby, a jego leczenie bywa trudne i 
często nieskuteczne. Nie wskazane jest kupowanie królika dziecku młodszemu niż 8-10 lat - dla 
malucha może być on wręcz groźny. Planując podróż wakacyjną, najlepiej zostawić pupila w domu 
pod opieką kogoś zaufanego, kto zna królika i będzie mógł go codziennie doglądać. Innym 
rozwiązaniem, choć bardziej stresującym dla zwierzaka jest pozostawienie go u weterynarza lub w 
hotelu dla zwierząt. 

  



Chomik 
 

 
 
Żyje stosunkowo krótko - do 2-3 lat. To bardzo zwinne i ciekawskie zwierzątko, aktywne głównie w 
nocy. Ogólnie jest łatwy w utrzymaniu, choć nie można zapominać o czyszczeniu klatki, myciu kuwety 
i akcesoriów (przynajmniej raz w tygodniu). Chomik potrafi ugryźć, dlatego dzieci powinny wiedzieć 
jak postępować z tak małym i delikatnym zwierzątkiem. Ponadto, lubi ruch a więc należy zapewnić 
mu codzienny wybieg poza klatką. Chomiczek może zostać sam w domu przez 4-5 dni pod 
warunkiem, że będzie miał dostęp do świeżej wody, zapasu ziaren i niepsujących się warzyw. Istnieje 
również możliwość pozostawienia pupila w pensjonacie dla zwierząt, które oprócz psów i kotów 
przyjmują również chomiki, myszki i inne gryzonie. Chomik to bardzo tanie w utrzymaniu zwierzątko - 
największy wydatek stanowi klatka. 
  



Świnka morska 
 

 
 
 
Żyje ok. 7-9 lat. Jest bardzo płochliwym i nieufnym zwierzątkiem - jej oswajanie może trwać nawet 
kilka miesięcy. Świnka morska potrzebuje codziennych spacerów poza klatką. Trzeba nauczyć się ją 
prawidłowo trzymać, aby nie wyrządzić jej krzywdy - należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 
małych dzieci. Zdrowa świnka będzie pochłaniać wszystko, co jest dla niej zjadliwe. Nie należy 
zostawiać jej samej w domu na zbyt długo, góra 2-3 dni. Weekendowy wyjazd nie powinien jej 
zaszkodzić, jeśli dostanie odpowiednią ilość wody i jedzenia. Najlepszym jednak wyjściem jest 
oddanie świnki na czas nieobecności pod opiekę zaufanej osoby. 
  



Szynszyla 
 

  
 
Żyje średnio 15 lat. Szynszyla nie lubi być trzymana na rękach. Ze względu na swoje nerwowe 
usposobienie, nie jest najlepszym zwierzakiem dla małych dzieci. Potrzebuje dużo ruchu i 
odpowiedniej diety. Szynszyla jest bardzo mądrym gryzoniem o przemiłym futerku, a w dodatku 
łatwym i niedrogim w utrzymaniu. Wytrzyma sama w domu przez kilka dni, ale będzie bardzo tęsknić 
za swym opiekunem. Szynszyla to spory wydatek - im bardziej nietypowe ubarwienie, tym droższa. 
Dość dużym wydatkiem będzie także zakup odpowiedniej klatki. 
  



Żółw 
 

 
 
Najbardziej długowieczne zwierzę - dobrze utrzymane może przeżyć nawet 150 lat. Łatwo się oswaja i 
zazwyczaj rozpoznaje opiekuna. Żółwi nie szczeka, nie niszczy mebli, nie zostawia sierści. Nie jest to 
jednak najlepsze zwierzę dla dziecka, głównie ze względu na zabawę (maluch szybko się znudzi mało 
interaktywnym przyjacielem), ale też z powodu ryzyka zarażenia salmonellą - wiele osobników jest 
nosicielami tych bakterii. 
Hodowla żółwia może pasjonująca jedynie dla prawdziwych miłośników tych gadów - w pogodne dni 
trzeba chodzić z nim na spacery (po czystych trawnikach), a od czasu do czasu kąpać i smarować 
pancerz wazeliną lub kremem, aby zwiększyć jego elastyczność. Żółwie lądowe wytrzymają długi czas 
bez pożywienia - w przypadku dłuższej nieobecności w domu trzeba je obficie karmić przez ok. 2 
tygodnie a przed samym wyjazdem wsypać do pojemnika z jedzeniem suszone zioła lub miękkie 
owoce (w zależności od gatunku). Żółwia wodnego również można zostawić na ok. 2 tygodnie bez 
pokarmu, ale trzeba zaopatrzyć zbiornik z wodą w filtr akwarystyczny. 
  



 
 

Patyczak 
 

 
 
Żyje zwykle ok. 1 roku. Patyczak to niedrogie i stosunkowo łatwe w utrzymaniu zwierzątko, a do tego 
ciekawy obiekt obserwacji. Jego domem jest przede wszystkim terrarium, ale można wykorzystać 
również akwarium lub duży słoik (pojemnik musi być dwa razy dłuższy i wyższy od owada). Trzeba 
pamiętać o utrzymywaniu stałej wilgotności - co drugi dzień należy spryskać ściankę pojemnika wodą 
i rozpylić nad samym patyczakiem "mgiełkę" chłodnej, ale nie lodowatej wody. Stworzonka te można 
trzymać w grupach, jednak gdy będzie ich zbyt wiele na małej powierzchni mogą odgryzać sobie 
nawzajem czułki i nogi. Młode patyczaki można zostawić w domu bez pożywienia na ok. 2-3 dni; 
dorosłe wytrzymają nawet tydzień. 
  



Papużka falista 
 

 
 
Długość życia papużki falistej wynosi przeciętnie 7-9 lat, ale przy sprzyjających warunkach może dożyć 
nawet 15. Jest niedrogim i łatwym w utrzymaniu ptaszkiem. Nie ma dużych wymagań, nie mniej 
jednak trzeba codziennie wymieniać jej wodę i jedzenie, raz na tydzień umyć kuwetę, a co 3 dni 
szufladę. Trzeba też zapewnić papużce odpowiednie miejsce do latania (nie powinna cały czas 
przebywać w klatce) oraz różne akcesoria do zabawy. 
Papużka falista to inteligentne i pamiętliwe, ale też bardzo żywotne stworzonko o interesującym 
upierzeniu - od bieli po zieleń oraz błękit lub cytrynową żółć. Ptaszek potrafi naśladować mowę 
człowieka i inne dźwięki. Planując urlop, można zostawić papużkę pod opieką rodziny lub dobrych 
znajomych. Trzeba jednak pamiętać, że każda zmiana otoczenia jest dla niej stresująca. Dlatego 
lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie ptaszka samego w domu, zapewniając mu zapas ziarna i 
wodę. Do klatki można włożyć ulubione zabawki papużki, aby nie nudziła się podczas kilkudniowej 
nieobecności domowników. 



Kanarek 
 

 
 
Średnio żyje ok. 12 lat, ale zdarza się że nawet 20. Kanarek jest aktywnym, wesołym i pięknie 
śpiewającym ptaszkiem, bardzo łatwym w utrzymaniu i tanim, oczywiście należy liczyć się z 
jednorazowym wydatkiem na odpowiednią klatkę, karmnik i poidło. W porównaniu z innymi 
zwierzętami, kanarek to mało kłopotliwy domownik. Oswojony, sam szuka bliższego kontaktu ze 
swoim opiekunem, np.: podążając za nim do drugiego pomieszczenia. Wyjeżdżając na parę dni, 
kanarkowi trzeba zostawić zapas ziarna oraz poidełko wypełnione wodą. Jeśli ptaszek jest bardzo 
towarzyski i źle znosi długotrwałą ciszę w mieszkaniu, można pozostawić włączone radio (nie za 
głośno i najlepiej na baterie), by kanarek miał rozrywkę i nie czuł się samotny. 

 

 

 

 

  



Poznajcie zwierzęta hodowlane 

https://www.youtube.com/watch?v=3flKSb0e7po  

 

 

 

 

 

Film edukacyjny  

„ Co słychać na wsi” 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

 

 

Zagadki dźwiękowe – co to za dźwięk? /Odgłosy zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g 

https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g 

 

 

„Zaczarowany las”  -  bajka do słuchania 

http://dzieci.epapa.pl/mpf/14203645.mp3 

 

 



  „Na wiejskim podwórku”- zmodyfikowany wiersz S. Kraszewskiego. 
 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadziła swoje dzieciątko! 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

 

Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?” 

 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 

 

 

 

 

 



Ciekawostki o zwierzętach  

1. Kozy były jednym z pierwszych zwierząt oswajanych przez ludzi i były wypasane 9000 lat temu. 

2. Istnieją setki różnych ras psów. Przykładami takich ras są: jamnik, bernardyn, buldog, 
owczarek niemiecki, labrador, rottweiler, bokser. 

3. Szympansy to jedna z „małp człekokształtnych” naszej planety, wraz z gorylami i 
orangutanami. Mają długie ramiona sięgające poniżej kolan, krótkie nogi i czarne włosy 
zakrywające prawie całe ciało. Ich twarze są płaskie z dużymi oczami, małym nosem i 
szerokim ustami. 

4. Pies domowy był jednym z najbardziej popularnych zwierząt towarzyskich w historii 
ludzkości. 

5. Najcięższy kot domowy ważył 21,297 kilogramów.        

  6. Ogółem mówi się, że na świecie jest około 400 milionów psów. 

7. Słonie są roślinożercami, co oznacza, że jedzą tylko rośliny. Słoń jest tak duży, że musi 
zjeść dużo roślin, aby się napełnić. Słonie mogą spędzać do 16 godzin dziennie zbierając i 
jedząc liście, gałązki, bambus i korzenie. 

8. Koty domowe zazwyczaj ważą od około 4 kilogramów do 5 kilogramów. 

9. Szympansy żyją w lasach tropikalnych i lasach sawanny z Afryki Zachodniej i Środkowej. 
Obecnie populacje są rozdrobnione, a największe grupy znajdują się w Gabonie, 
Demokratycznej Republice Konga i Kamerunie. 

10. Najbardziej popularną rasą psów na świecie jest Labrador. Łagodna natura, 
posłuszeństwo, inteligencja i niemal nieograniczona energia sprawiają, że Labradory to 
doskonałe rodzinne zwierzęta domowe i niezawodni pracownicy. Często pomagają policji i są 
często wybierane jako psy przewodnicy. 

11. Psy wykonują wiele przydatnych zadań dla ludzi, m. in. polowania, prace rolnicze i dbają 
o bezpieczeństwo, a także pomagają osobom niepełnosprawnym, takim jak osoby niewidome. 

12. Słonie są dużymi, majestatycznymi zwierzętami, które są podziwiane i badane od setek 
lat. Są one największym ssakiem, który żyje na lądzie i znane są z łagodnej postawy i 
inteligencji. 

13. Koty mają elastyczne ciała i zęby przystosowane do polowania na małe zwierzęta, takie 
jak myszy i szczury. 

14. W naturze szympansy żyją w „społecznościach” liczących od około 15 do 80 członków, 
na których czele stoi dominujący samiec alfa. W obrębie swoich społeczności, sypiają, 
podróżują i żywią się w mniejszych podgrupach do dziesięciu. Te podgrupy mogą być bardzo 
elastyczne, a ich członkowie zmieniają się szybko i regularnie. 

15. Udomowienie psów mogło mieć miejsce ponad 15 000 lat temu. 



16. Rozpoznawany przez swoją białą głowę, brązowy korpus i haczykowaty żółty dziób, 
orzeł jest od 1782 roku godłem narodowym Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

17. Większość lampartów ma jasną barwę i ciemne plamy na futrze. Są też czarne lamparty, 
których plamy są trudne do dostrzeżenia, ponieważ ich futro jest tak ciemne. 

18. Pingwin cesarski jest największym z 17 gatunków pingwinów o wysokości 1,15 m. Jest 
też jedynym zwierzęciem, które zimą zamieszkuje otwarte lody na Antarktydzie. 

19. Skorpiony są pajęczakami i mają osiem nóg jak ich kuzyni – pająki, roztocza i kleszcze. 
Wyglądają one trochę jak małe homary, wyposażone w szczypce i cienki, podzielony na 
segmenty ogon, który zakrzywia się na plecach. Są one najczęściej spotykane na pustyniach i 
obszarach gorących, suchych. 

20. Tygrysy są największymi dzikimi kotami na świecie. Dorosłe osobniki mogą ważyć do 
363 kg. 

21. Słonie należą do rodziny ssaków, co oznacza, że mają włosy, rodzą młode dzieci i żywią 
się mlekiem dla niemowląt. Mają duże, cienkie uszy, które pomagają je schłodzić i mają 
długie, mocne trąby. 

22. Lamparty można znaleźć w różnych miejscach na całym świecie – mieszkają w Afryce 
Subsaharyjskiej, Afryce północno-wschodniej, Azji Środkowej, Indiach i Chinach. 

23. Koty oszczędzają energię śpiąc średnio od 13 do 14 godzin dziennie. 

24. Po człowieku szympansy są najbardziej inteligentnymi z naszych naczelnych zwierząt na 
naszej planecie. Wypracowały one imponujące sposoby komunikowania się. Ci sprytni 
krytycy „rozmawiają” między sobą różnymi gestami, mimiką twarzy i licznymi wokalami. 

25. Aby przetrwać w tym ciężkim klimacie, pingwiny cesarskie są wyposażone w kilka 
specjalnych adaptacji. Cztery warstwy piór przypominające łuski chronią je przed lodowatym 
wiatrem i zapewniają wodoodporną powłokę. Pingwiny mogą przechowywać duże ilości 
tłuszczu, który izoluje ich ciała, będąc jednocześnie długotrwałym źródłem energii. 

26. Dzięki rozpiętości skrzydeł na 2 metry i masie 3-7 kg i całkowitej wielkości 71-96 cm 
orzeł jest jednym z największych drapieżników na świecie. 

27. Na świecie jest ponad 500 milionów kotów domowych. 

28. Lamparty są szybkie i mogą biec z prędkością 58 km/h. Są również bardzo sprężyste i 
mogą przeskoczyć o 6 metrów do przodu przez powietrze – to długość trzech dorosłych osób, 
które leżą na ziemi. 

29. Szympansy są ekspertami w pielęgnacji i spędzają dużo czasu, przesuwając palcami po 
włosach, aby usunąć brud i pasożyty. Nie tylko utrzymuje to ich w czystości, ale pomaga im 
budować przyjaźnie i umacniać wzajemne więzi. 

30. Koty i ludzie są związani od prawie 10000 lat. 



31. Jeśli chodzi o jedzenie, szympansy nie są do końca wybredne. Owoce znajdują się na 
szczycie ich menu, ale również lubią w liście, kwiaty, nasiona, owady, a nawet inne 
zwierzęta, takie jak małpy i dzikie świnie. 

32. Orki, polują na wszystko od ryb po morsy – foki, pingwiny, kałamarnice, żółwie morskie, 
rekiny, a nawet inne rodzaje wielorybów. W zależności od pory roku i miejsca, gdzie się 
znajdują, ich dieta jest zróżnicowana. Przeciętnie orki mogą jeść około 227 kilogramów 
jedzenia dziennie! 

33. Koty są jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najbardziej popularnymi zwierzętami na 
świecie. 

34. Hipopotamy to duże ssaki półwodne, z dużym korpusem w kształcie beczki, krótkimi 
nogami, krótkim ogonem i ogromną głową. Są one uważane za drugie co do wielkości 
zwierzę lądowe na Ziemi. Pierwsze miejsce zajmuje słoń. Mogą ważyć nawet 3200 kg. 

 

 

 

„Na wiejskim podwórku”- zmodyfikowany wiersz S. Kraszewskiego. 
 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

 

 



Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadziła swoje dzieciątko! 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

 

Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?” 

 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 

Zaśpiewajcie razem z nami 

https://www.youtube.com/watch?v=9KdueuWIu3g 

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI&list=RDCMUCgajan1Uz3-

P6lnzHgyMoNw&start_radio=1&t=3 

 



Zagadki 

 

Chodzi po podwórku,  

Woła: „Kukuryku”,  

On i jego przyjaciele,  

Mieszkają w kurniku.  

 

Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”.  

Mieszkam w chlewiku .... 

 

Często wołam: me, me, me.  

Czy ktoś wełnę moją chce?  

 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień.  

Odpoczywam w stajni i nie  

jestem leń.  

 

Gdaczę sobie: ko, ko, ko, 

Na śniadanie dam ci jajko. 

 

Zawsze blisko krowy i ogonem 

miele, każdy już odgadnie, 

bo to przecież... 

 

Nad rzeczułką wartką, 

kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma.  

Gę, gę, gę, gę, ga! ...  

 

Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo  

boją się go myszy. ... 

 



Mieszka w chlewiku 

tłuścioszka znana. 

Przez ludzi na słoninkę 

i mięso chowana. ... 

 

Chodzi po podwórku 

I grzebie łapami. 

Jest to ptak domowy, 

Nazwijcie go sami. ...  

 
Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. .. 

 
Bywa siwy, gniady, kary,  

Wozi ludzi i ciężary. ...  

 
Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

 
Po podwórku sobie chodzi 

i kurczęta żółte wodzi. … 

 
Mucząc woła gospodynię 

Bo to zwierze z tego słynie, 

Że gdy muczy to oznacza - 

Gospodynię czeka praca 

 

 

 

 

Mleko wnet do wiadra leci, 

By je piły wszystkie dzieci, 

Żeby każdy z Was był zdrowy 

A to mleko dają ... 

 
Żółciutkie kuleczki 
Za kura się toczą, 
Kryją się pod skrzydła, 
Kiedy wroga zoczą. ...  
 



W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień budzi ludzi. 

Budzik chodzi, łapką grzebie. 

Choć nie czesze się, ma grzebień. ... 

 
Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 

bo to jest po prostu ...  

Żółte, puszyste piórka, 

okrągłe, grube brzuszki, 

oczka jak dwa paciorki 

i płaskie krzywe nóżki. ... 

 
Nawet śpi w ostrogach 

Ten rycerz podwórka. 

Rankiem budzi ludzi ,  

w dzień czuwa przy kurkach. ... 

 
Chodzi po podwórku- 

Zawsze grzebień nosi, 

Jest panem podwórka 

i chlubą gosposi? ...  

 

Jest brunatny, bardzo duży, 

nos ma czarny, futra w bród, 

zaś ze wszystkich smakołyków 

on najbardziej lubi miód…. 

 

On jest dziki, on jest zły 

On ma bardzo ostre kły. 

Gdy go ktoś w lesie spotyka, to na drzewo szybko zmyka… 

 

Podobno jest chytry, do kurników się wkrada 

Codziennie rude futerko zakłada. 

Ma pociągły pyszczek i puszysty ogonek 

Podobny do pieska, lecz w lesie ma swój domek… 

 



 

Jest zgrabna i płochliwa 

W lesie je trawkę, liście zrywa. 

Jest zwinna jak panna. 

Kto to taki? To jest ... 

 

Mądre oczy, duża głowa 

w nocy łowi w dzień się chowa. 

Zgadniesz po tych paru słowach, 

że ten ptak to …   

 

Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę 

Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę 

Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę 

Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę.  

 

Ma króciutkie nóżki, 

i maleńki ryjek, 

chociaż igły nosi, 

nigdy nic nie szyje.  

 

 

Zabawa pt. „Chochlikowa psota”.  Prosimy o  „odkręcenie” żartu chochlika.                                                                                                                             

Proponowane zdania:                                                                                                                                          
● Dzięciołowi dziób służy do przekopywania leśnej polany.                                                                              
● Dzikowi ryj służy do opukiwania pnia drzewa.                                                                                            
● Dzięcioł jest wielkim czyściochem, bo często pielęgnuje swoją sierść.                                                            
● Borsuk w drzewo puka i korników szuka.                                                                                                                             
● Wiewiórka zakrada się do kurnika po smaczną kurkę.                                                                                            
● Lis wykonuje popisy akrobatyczne na wysokich gałęziach drzew.                                                                         
● Jeleń siedzi na drzewie i kuka.                                                                                                                         
● Kukułka ryczy na polanie.                          

                                                    

                                               

Prace techniczno - plastyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=VdnoacaIHhY –lisek  orgiami 

https://www.youtube.com/watch?v=wWRbrrCzZZQ – kotek origami 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds-9o0_hemw - wiewiórka 

 
 



Rozwiąż krzyżówki 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Poziomo 

3. Budynek gospodarczy, w którym przechowuje się narzędzia i maszyny rolnicze lub 
produkty rolne  (7) 
4. Małe gryzonie, które podjadają ziarno  (4) 
6. Budynek, w którym przebywają konie  (7) 
8. Ptak hodowlany, który na wsi zastępuje budzik  (5) 
10. Duży ptak hodowlany w gospodarstwie rolnym większy od kury  (5) 
11. Maszyna rolnicza, wykorzystywana do zbioru zbóż  (7) 

Pionowo 

1. Narzędzie rolnicze służące do zbierania siana lub słomy, nabierania ziemniaków  (5) 
2. Narzędzie wykorzystywane w rolnictwie za pomocą którego zagarnia się trawę, 
liście itp.  (6) 
5. Za pomocą wiadra, liny i korby wyciąga się z niej wodę  (7) 
7. Pojazd mechaniczny, służący do ciągnięcia innych nie posiadających własnego 
napędu  (7) 
8. Daje mleko lecz to nie krowa  (4) 
9. Miejsce do którego rolnicy zawożą ziarna zbóż, w celu uzyskania np. mąki  (4) 
12. Samiec krowy  (3) 
 
 
 
 



 

BYSTRE OCZKO - WYTĘŻ WZROK!  

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1-2T-mqNF_KyuxYPZINWTVjGvVBMr4nHHS9F2eI_gupY/edit  

https://docs.google.com/document/d/11xiJSoPNLJtP7qcvvv-YYOoJLxAdZVjMehDQnyGX6O8/edit  

 

 

 
Łamigłówki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=6-Qo2-xxctU 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvh9Q2fN0UU 

 

 

 

 



Kilka rzeczy, które możesz zrobić dla zwierząt 

Każdy i każda z nas może pomagać zwierzętom – mogą być to zarówno małe rzeczy, jak 

i większe. Każda się liczy i każda jest ważna. Każdy i każda z nas ma w sobie potencjał, 

by zmienić sytuację zwierząt! Jako jednostki na wiele rzeczy mamy wpływ jako 

konsumenci i konsumentki. Tylko od naszego zaangażowania, motywacji, chęci do 

działania zależy, w jakim świecie zarówno my, jak i zwierzęta będziemy żyć. 

Podejmowane przez nas działania oddziaływają nie tylko na zwierzęta, ale również na 

nasze otoczenie, na ludzi, z którymi codziennie mamy kontakt. Podejmowane przez nas 

decyzje mają skutek także globalny – dzięki naszym działaniom sytuacja istot żyjących 

gdzieś daleko od nas, których nigdy nie zobaczymy, może ulec poprawie. 

Oto kilka pomysłów na to, co każdy i każda z nas może zrobić, by sprawić by świat stał 

się lepszym miejscem dla zwierząt. 

1. Otaczaj opieką zwierzęta bezdomne i wolno żyjące – wystaw miskę z wodą i 
jedzeniem dla ptaków, jeży, łasic, kun czy kotów. Bez Twojej pomocy latem 
zwierzęta mogą umrzeć z odwodnienia, a zimą zamarznąć. Zapewnij okolicznym 
kotom, jeżom i ptakom schronienie, zwłaszcza niezbędne jest to jesienią i zimą – 
sam/sama możesz wykonać domek lub karmnik. 

2. Reaguj, gdy widzisz zwierzę potrzebujące pomocy. Zawiadom osobę dorosłą. 
3. Nie korzystaj z cyrków, przejażdżek na koniach, wielbłądach czy słoniach. Jest tyle 

rozrywek, w których możesz wziąć udział, a przez które nie cierpią żadne zwierzęta!. 
4. Zostań wolontariuszem/szką organizacji lub inicjatywy prozwierzęcej i pomagaj 

zwierzętom. 
5. Czytaj książki i artykuły o zwierzętach, zdobywaj wiedzę, by merytorycznie 

rozmawiać z ewentualnymi przeciwnikami, mieć argumenty i przekonywać do swoich 
racji. 

6.  Dbaj o ekologię, w ten sposób też pomagasz zwierzętom. Mniej zanieczyszczeń w 
atmosferze chroni naturalne habitaty dzikich zwierząt. 

7. Dbaj o czystość okolicy, w której mieszkasz.  Jeśli widzisz rozrzucone śmieci np. 
plastikowe butelki, metalowe puszki , worki foliowe, nici dentystyczne, żyłki czy 
kłęby włosów zbierz je i umieść je w zabezpieczonym przed zwierzętami pojemniku 
na śmieci. Stanowią one ogromne niebezpieczeństwo dla zwierząt dzikich i wolno 
żyjących. 

Jak widzicie całkiem sporo rzeczy możemy zrobić w naszym codziennym życiu! I wcale 

nie są one trudne! Często od Twojego zaangażowania zależy życie zwierząt! 

Powodzenia 

 

 



 

 

BĄDŹ PRZYJACIELEM ZWIERZĄT 
 

 

 

 

 

 

 

 


