
Poniedziałek 11.05.2020 r. 

 

Witajcie kochani! 

 

1. Dzisiejszy dzień chciałabym zacząć od obejrzenia przez Was krótkiego filmu, 

podczas którego spotkacie się z leśniczym i dwoma gatunkami zwierząt chronionych w 

Polsce. 

https://www.youtube.com/watchtime_continue=6&v=5cWkJiYRjSA&feature=emb_title 

 

2. Niektóre zwierzęta są zagrożone wyginięciem, tak jak np. żubr. Zwierzęta te są 

objęte ścisłą ochroną. Prawie połowa populacji żubra zamieszkuje Puszcze Białowieską . 

Dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej czy Puszczy 

Boreckiej. 

 

3. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie można spotkać żubra możecie sprawdzić to na 

specjalnej mapie. Na zielono zaznaczone zostały stada wolnościowe 

https://wisent.org/mapa-wystepowania-zubra/ 

Możecie również otworzyć załącznik nr 1 i poszukać żubrów na mapie. Czy uda Wam się 

je policzyć? 

 

4. Spójrzcie teraz na załącznik 2 i opiszcie wygląd żubra 

Czy wiecie, że żubr stanowi największy gatunek ssaka lądowego w Europie? 

 

5. Chciałabym aby Wasi rodzice przeczytali Wam teraz opowiadanie małego żubra 

Pomruczka. Poznajcie go i jego rodzinę - załącznik nr 3. Dzięki opowiadaniu małego żubra 

dowiedzieliśmy się też co jedzą żubry, jak spędzają zimę. 

 

6. Kochani, teraz czas na zabawę. Chciałabym abyście pobawili się w znaną Wam 

zabawę „Raz, dwa, trzy żubr patrzy!”. 

7.  Na sam koniec chciałabym abyście pokolorowali kolorowankę z żubrem – załącznik 

nr 4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=5cWkJiYRjSA&feature=emb_title
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieszczady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Knyszyńska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Borecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Borecka
https://wisent.org/mapa-wystepowania-zubra/


Wtorek 12.05.2020 r 

 

 

1. Witajcie Kochani! 

Posłuchajcie piosenki o jeżu https://www.youtube.com/watch?v=TqE_NvLWigE 

 

2. Pobawmy się teraz troszkę. Przygotujcie teraz swoją skarpetkę, gumkę recepturkę, 

groch lub fasole. Wsypcie do skarpetki groch lub fasole. Poproście rodziców o zawiązanie 

gumki. Brawo! Stworzyliśmy teraz woreczek do ćwiczeń :) Włączcie piosenkę o jeżu 

połóżcie woreczek na głowie i poruszajcie się po pokoju, ręce są wyprostowane, plecy 

proste. Na pauzę w muzyce zatrzymujemy się bez ruchu. Teraz podrzucamy  woreczek 

oburącz w chodzie i w biegu. Możemy również jedną ręką rzucać drugą łapać woreczek 

lub przed złapaniem woreczka klasnąć w dłonie 1- 2- 3 razy. Możemy też położyć 

woreczek na plecach i poruszać się jak jeż :) Miłej zabawy! 

 

3. Posłuchajcie teraz wiersza pt. „Jeż” Doroty Kossakowskiej. 

 

Mieszkam w lesie i w ogrodzie. 

Na spacery chodzę co dzień. 

Moja tajna broń to igły, 

nie dotykaj więc mnie nigdy. 

Dwie dżdżownice, trzy ślimaki 

oraz cztery muszki – 

Wszystko to zjadają, 

jeże łakomczuszki. 

 

 

4. Odpowiedzcie teraz na pytania gdzie mieszka jeż? 

Co jest przysmakiem jeża? 

 

5. Oto kilka ciekawostek o jeżach. 

Jeże należą do stosunkowo dużych owadożernych. Mają ciało o krępej i mocnej budowie. 

Ich głowa jest zakończona wydłużonym ryjkiem. Grzbiet i boki ciała są pokryte kolcami lub 

sztywnymi włosami. Kolce jeży to przekształcone włosy. Jeże nie są jadowite, ale kiedy ich 

igły wbiją się w ciało, trudno je wyjąć. Kolce jeża są mocno osadzone w jego ciele. Kiedy 

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


jeż się przestraszy, zwija się w kulkę najeżoną kolcami oraz wydaje charakterystyczne 

posapywania. Taka technika obronna sprawdza się przeciwko większości drapieżników. 

Najbardziej niebezpiecznym miejscem dla jeży są drogi z odbywającym się na nich 

ruchem samochodowym, nie tylko na terenach leśnych, ale równie często w pobliżu 

siedzib ludzkich w sąsiedztwie parków i ogrodów, nawet w wielkich miastach. Jeże 

prowadzą naziemny i nocny tryb życia. Potrafią się wspinać i pływać. Są wszystkożerne – 

żywią się ślimakami, dżdżownicami, jajami ptaków, małymi ssakami i płazami, ale głów- 

nie owadami. Wbrew ludowym przesądom (a także wbrew licznym bajkom), jeże nie jedzą 

jabłek. Jeże zapadają w sen zimowy. Często zagrzebują się w stertach opadłych liści, aby 

przespać chłodny okres roku. Załączniki 5 i 6. 

 

6. Teraz kochani mam dla was zadanie matematyczne. Wydrukujcie załączniki 7-9 

Wytnijcie jeże. Przygotujcie klamerki i przypnijcie taką ilość klamerek aby zgadzała się 

cyfrą na jeżu (lub kropkami). 

 

7. Wykonajcie teraz swojego własnego jeżyka :) Wyklejcie  jeża pestkami dyni lub 

słonecznikiem według wzoru. 

Szablon- załącznik 10 

 

 



Środa 13.05. 2020 r. 

 

 

1. Dzień dobry Kochani! 

Dziś zaczniemy dzień od zagadki dzięki której poznamy kolejne zwierzę, które jest 

chronione w naszym kraju. 

 

Jestem zawsze bardzo głodny 

Mam wilczy apetyt 

Złą sławą wśród ludzi 

Cieszę się niestety 

Smutno mi, że nawet w bajkach 

Nie lubi mnie nikt 

A ja jestem przodkiem pieska 

Nazywam się .... 

 

Czy wiecie o jakim zwierzęciu mowa? 

 

2. posłuchajcie teraz wiersza  Doroty Kossakowskiej 

 

WILK – Dorota Kossakowska 

Mama, tata, siostra, brat – 

To wilcza rodzina. 

W czasie polowania 

każdy się mnie trzyma. 

Jestem silny, wytrzymały 

i lubię podróże. Poluję na ssaki, 

te małe i duże. Jestem pod ochroną, 

razem ze swą żoną. 

 

3. Otwórzcie teraz załączniki 11, 12. Jeden z załączników przedstawia stado wilków, które 

nazywamy watahą. Czy policzycie ile liczy wataha wilków? 

 

 

 



4. Teraz kilka ciekawostek na temat wilków. 

 

Wilk - największy przedstawiciel rodziny psowatych. Waży od 30 do 70 kg. Ma 

100-140 cm długości ciała. w kilku państwach Europy ten gatunek został już 

całkowicie wytępiony. Od dawien dawna był uważany za zwierzę krwiożercze, 

podstępne i okrutne. Lecz jest bardzo inteligentny, ma świetny instynkt, a 

napada tylko wtedy, gdy jest głodny. w naszym kraju występuje na wschodnich 

terenach. Prowadzi koczowniczy tryb życia. Wilk jest przodkiem psa 

domowego. Wilk ma bardziej czułe zmysły, jest bardziej silny i wytrzymały niż 

pies domowy. Głównie celem polowania tego zwierzęcia są zwierzęta kopytne. 

Latem ich zdobycz stanowią małe gryzonie, ptaki, jaja, owady i jaszczurki. 

Wilk ma szansę na dożycie 15 lat. Jednak większość wilków żyje ok. 10 lat. w 

1995 roku wilk został wpisany na listę gatunków chronionych. 

 

5. Posłuchajcie teraz piosenki o wilku. Na pauzę w muzyce wykonujemy 5 pajacyków, 6 

podskoków, 4 przysiady...itd. Niech Wasi rodzice wymyślają dla Was zadania. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8XIRRAOjI4 

 

6. Wykonamy pracę plastyczną „Wilk”. 

 

Potrzebujemy: 

talerz papierowy, 

czarną lub szarą bibułę, 

szary blok techniczny, 

biały i czarny blok rysunkowy, 

marker, 

klej, 

nożyczki, 

zszywacz. 

 

Szary blok techniczny wykorzystujemy do wycięcia uszów i pyszczka. Z białego bloku 

rysunkowego wycinamy zęby i oczy, które wypełniamy markerem. Jeszcze tylko nos i 

pocięcie bibuły na kawałki i można zaczynać składanie wilka w całość. Uszy 

proponuję przymocować za pomocą zszywacza. Talerzyk smarujemy klejem i 

wyklejamy bibułą. Następny krok to złożenie pyszczka. Przyklejamy pysk 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8XIRRAOjI4


wilka, jego oczu i praca gotowa. 

 

Czwartek14.05.2020 r. 

 

1. Kochani Piraci dziś poznamy kolejne zwierzę objęte ochroną. Będzie to ptak 

Puchacz zwyczajny. Czy wiecie jak wygląda. Otwórzcie załącznik nr 13. Opiszcie jego 

wygląd. 

 

2.  Posłuchajcie teraz wiersza o sowie. 

 

Dorota Kossakowska „Sowa” 

 

Pióra gęste i mięciutkie, 

ostry dziób i szpony. 

Każdy kto mnie spotka trochę jest zdziwiony. 

Widzę bardzo dobrze, 

mam też niezły słuch. 

Latam bezszelestnie, 

tak jak leśny duch. 

3. Teraz postarajcie się odpowiedzieć na pytania: 

  

  

cichutko i posłuchaj co dzieje się na zewnątrz. Może usłyszysz jakieś dźwięki ? Potem 

możecie sprawdzić swój wzrok. Podejdźcie do okna i wymieńcie wszystko co widzicie za 

oknem. 

 

4. Teraz naśladujemy odgłosy sowy. Powtarzamy „Pu-hu” „PHUoo”, czy potraficie 

zamienić się w sowę i udawać jej odgłosy?   

 

5. Czas na zabawę.  Spróbujcie tak jak sowa przemieszczać się po swoim domu 

bezszelestnie, to znaczy bardzo cichutko na paluszkach tak, żeby nikt nas nie usłyszał. 

Sprawdźcie koniecznie czy Twoi Rodzice,też mają taką supermoc przemieszczania się po 

cichutku na paluszkach. 

 



6. Wysłuchajcie piosenki o sowie. 

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

 

7. Wykonajcie pracę plastyczną. Wyklejcie kolorowankę plasteliną- załącznik nr 14 

 

 

 

Piątek 15.05.2020 r 

 

1. Witajcie Kochani! Dziś zaczniemy dzień od poćwiczenia naszej rączki. Proponuje 

wydrukować załącznik nr 15. W dłoń ołówki i do dzieła Piraci! Na pewno świetnie Wam 

poszło:) Brawo! 

 

2. Teraz proszę Was abyście obejrzeli film o Parkach Narodowych. Dzięki nim 

dowiecie się po co istnieją oraz jak należy się w nich zachowywać. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk 

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

 

 

3. Pobawcie się z rodzicami w zabawę „Zgadnij jakim zwierzątkiem jestem”. Możecie 

naśladować sposób poruszania się zwierzęcia lub naśladować  odgłosy, które wydaje. 

 

4. Spróbujcie odczytać napisy globalnie - załącznik 16. 

 

5. Wydrukujcie załącznik nr 17. Rozetnijcie go wzdłuż linii i przyklejcie na kartkę tak, 

aby powstał obrazek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIbnQxyeFdA
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk
https://www.youtube.com/watch?v=SBjZVOMQprA


Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 

Hej! Jestem małym żubrzątkiem i nazywam się Pomruczek. Wszyscy mówią, że należę do 

królewskiego rodu. Chciałbyś posłuchać dlaczego? Otóż mój tata jest największym ze wszystkich 

zwierząt w Europie – to prawdziwy król puszczy. Jest potężny i bardzo dostojny. Ma kudłatą głowę 

z rogami. Jest koloru brunatnego. Ma mocne nogi i niezbyt długi ogon. Na szyi zwisa mu długa 

brązowa broda, a na przodzie ciała ubrany jest we włochaty kubrak, który porasta silnie 

rozbudowany garb. Patrzy na nas małymi brązowymi oczami. Mama żubrzyca jest delikatniejszej 

budowy. Ona też ma rogi, a moje już rosną. Nie są one ani proste, ani skierowane do góry, ani 

rozgałęzione. Są nieco zagięte do środka. Dzieci żubrze, takie trochę starsze od przedszkolaków, 

mają małe różki. A żuberki-przedszkolaczki mają gładkie główki. Tylko jakby można je było 

pogłaskać w miejscach, skąd niebawem zaczną wyrastać im różki, poczułoby się takie małe 

wzniesienia. Rogi występują u żubrów nie dlatego, że są niegrzeczne - one mają taką urodę. Jak 

wszystkie maluchy, żubrzyki kochają zabawę. Każde z Was ma dużo zabawek. Wśród nich są 

zapewne lalki, samochodziki, klocki, różne gry i co tam jeszcze! Ale małe żubrzątka bawią się 

inaczej. Biegają, podskakują, zaczepiają swoje starsze rodzeństwo mając nadzieję na wspólne harce. 

Podczas biegania małe żuberki śmiesznie podnoszą ogonki do góry. Często tak się rozhasają, że 

tracą orientację i nie wiedzą dokąd poszła mama. Stają wtedy zaniepokojone, rozglądają się we 

wszystkie strony, ale nie potrafią głośno zawołać. Żubry nigdy nie ryczą. Wydają dźwięk podobny 



do mruczenia. To się nazywa chruczenie. Takim chruczeniem matki przywołują swoje dzieci. Jeśli 

są zbyt daleko, by je usłyszeć i przybiec, matka sama odnajduje je w stadzie. Żubry mają dobry 

węch. Po odnalezieniu mamy młody żubr pije mleko i znów powraca mu dobry humor. Starsze 

żubry nie piją mleka - jedzą za to rośliny. Dlatego nazywa się je zwierzętami roślinożernymi. Jedzą 

bardzo dużo różnych traw, ale chętnie też objadają młode pędy drzew i ogryzają korę. Najbardziej 

lubią żołędzie! Wiosną, latem i jesienią zaglądają na leśne polanki i tam najchętniej się pasą. Na 

polankach jest największy wybór smacznych dla nich traw. Jedzą całymi godzinami – takie żarłoki! 

A potem kładą się w cienistych miejscach, przeżuwają pokarm i odpoczywają. Czasami można 

zobaczyć jak żubry kąpią się w suchym piasku. Bardzo dbają o swoje futro i jak przystało na 

królewską rodzinę, uważają by było czyste. A co żubry robią zimą? Nie jeżdżą przecież na nartach 

ani sankach. Całe szczęście, że mają na sobie futro, zimą bardzo gęste. To chroni je przed 

zamarznięciem. Mogą nawet bezpiecznie położyć się pod drzewem, nawet może je przysypać śnieg 

- i tak nie zachorują. Ale co wtedy jedzą, skoro nie ma traw ani młodych pędów drzew? W zimowe 

dni żubry dłużej szukają pożywienia. Wtedy częściej zgryzają korę z drzew, próbują też 

odgrzebywać spod śniegu resztki roślin. Przy mroźnych zimach, kiedy i w lesie jest dużo śniegu, 

trudniej jednak zdobyć coś do jedzenia. Na szczęście człowiek dba o żubry i zimą przywozi do lasu, 

na polanki siano czasami buraki. Wtedy żubry całymi stadami przychodzą do wypełnionych sianem 

paśników. Aby spotkać żubrzą rodzinę można pojechać np. do Białowieży, Pszczyny czy 

Gołuchowa. W tych miejscach są wybudowane specjalne leśne zagrody, w których mieszkają. 

Wszyscy tam o nie bardzo dbają i okazują im wielką troskę. W przeszłości przecież zmniejszenie 

powierzchni puszczy, polowania i działania wojenne o mały włos nie doprowadziły do ich 

wyginięcia. Znaleźli się wtedy ludzie, którzy pomogli im przetrwać, a obecni opiekunowie żubrów 

kontynuują ich dzieło. 

 

 

    Źródło: Ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej „Tropem żubra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 

 



Załącznik nr 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 

 

 

 

 



Załącznik nr 11 

 

 

 

 



Załącznik nr 12 

 

 

 



Załącznik nr 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 15 

 

 

 

 



Załącznik nr 16 

 

PUCHACZ ZWYCZAJNY 

 

 

ŻUBR 

 

 

WILK 

 

 

JEŻ 

 

 

POD OCHRONĄ 
 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 17 

 

 

 


