
 

 
Z pewnością macie swoje ulubione zwierzątka, które bardzo kochacie.  
Niektóre już poznaliśmy, były wspaniałe. 
PAMIĘTAJCIE !Zwierzęta to istoty żyjące, zdolne do odczuwania, bólu, radości czy smutku.  
 
Każdy z nas może pomagać zwierzętom – mogą być to zarówno małe rzeczy, jak i większe. 
Każda się liczy i każda jest ważna. 
Chcesz być przyjacielem zwierząt? Jeśli tak, musisz pamiętać o podstawowych zasadach: 
 
1.Nigdy nie bij, nie szarp ani nie krzywdź zwierząt! 
2.Karm swoje zwierzę odpowiednim pokarmem! 
3.Zanim kupisz zwierzaka przeczytaj o nim książki i poradniki! 
4.Nie wyrzucaj zwierzęcia na dwór, nie oddawaj go do schroniska. Ono będzie za tobą 
tęsknić. 
5.Nie sprzedawaj zwierząt - przyjaciół się nie sprzedaje! 
6.Poproś dorosłego o interwencję, jeżeli zobaczysz, że ktoś znęca się nad zwierzęciem. 
   Nie bądź obojętny na los zwierząt!  
Każdy z nas ma w sobie potencjał, by zmienić sytuację zwierząt! 
 
Czy wiecie, że zwierzęta mają swoje prawa? 
 Każdy właściciel psa ma obowiązek zapewnić zwierzęciu; 
-pomieszczenia chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi 
-odpowiednią karmę  
-stały dostęp do wody – świeżej, w czystej misce  
-obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie psa 
-jeśli zwierzę jest na uwięzi, nie może być ona krótsza niż 3 m (zabrania się utrzymywania na 
niej zwierzęcia w sposób stały dłużej niż 12 godzin na dobę); 
 
Na rozruszanie wysłuchajcie wiersza i spróbujcie naśladować czynności zwierząt; 
Czy umiecie, dzieci?  
1. Skaczą po łące dwa zające, a na niebie słońce świeci.  
Czy wy umiecie tak wesoło jak zajączki skakać, dzieci? 
2. Fruwają małe szare wróble, a na niebie słońce świeci.  



Czy wy umiecie tak radośnie jak wróbelki fruwać, dzieci?  
3. Chodzi po łące jeż kolczasty, a na niebie słońce świeci.  
Czy wy umiecie na czworaka tak jak jeżyk chodzić, dzieci?  
4. Węże czołgają się na brzuchu, a na niebie słońce świeci.  
Czy wy umiecie tak jak węże, czołgać się na brzuszkach, dzieci?  
5. Już kotek zwija się w kłębuszek, choć na niebie słońce świeci.  
Czy wy umiecie tak jak kotek na dywanie zasnąć, dzieci? 
 
Zadanie dla chętnych( do wyboru); 

1. Prześlij nam zdjęcie swojego zwierzątka- jeśli masz; 
2. Zrób coś miłego dla swojego zwierzaka, może umyj miskę od wody, lub pobaw się z 

nim chwilkę. 
3. Wyczaruj zwierzątko z odbicia dłoni lub palca . 

 
 
Ciekawostki o zwierzętach; 
Po czym poznać, że koń jest zadowolony? 
Choć koń nie potrafi mówić jak człowiek, można odgadnąć w jakim jest nastroju, dzięki 
językowi jego ciała. Zadowolony koń na przykład trzyma wysoko głowę i ogon. Czasem 
zdarza się, że może mieć gorszy dzień, trzymaj się z dala od tylnich nóg konia, bo możesz 
dostać potężnego kopniaka. Koń może spać na stojąco. Większość koni uwielbia, kiedy ktoś 
je czyści, uważajcie jednak- niektóre konie maja łaskotki  
Kozy były jednym z pierwszych zwierząt oswajanych przez ludzi. 
Najbardziej popularną rasą psów na świecie jest Labrador. 
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 
Pingwin cesarski jest największym z 17 gatunków pingwinów. 
Tygrysy są największymi dzikimi kotami na świecie.  
Pot hipopotamów jest oleisty i działa jak nawilżający krem do opalania.  
Małe słonie ssą własną trąbę tak jak ludzkie dzieci ssą kciuk 
Paski na tygrysie są unikalne jak odcisk palca.   
Leniwce schodzą na ziemię tylko raz na tydzień w celu wypróżnienia. 
 Język żyrafy  jest tak długi, że może polizać się po uchu.  
Sowy mają 3 pary powiek: jedną do mrugania, drugą do spania i trzecią do oczyszczania. 
 Kacze kwakanie nie odbija się echem i nikt jeszcze nie wyjaśnił, dlaczego 
 Kolibry  to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył 
 Ślimak  może zapaść w sen na trzy lata 
Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać. 
W upalne dni misie koala ściskają drzewo celem schłodzenia. 
 
 
 
 
  



  



  



 



 
 Możecie odbić swoją dłoń lub palec i wyczarować portret zwierzaka. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RVOss1lS2wk 36  ciekawostek o zwierzętach 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gIsJJvG0Z1Y a ja mam psa piosenka 
 


