
WIZYTA W ZOO 

Chcecie pójść do zoo i mieć frajdę?  Każda wycieczka musi być bezpieczna 

zarówno dla dzieci jak i dla zwierząt. Wiesz jak trzeba zachowywać się w ogrodzie 

zoologicznym i czego nie wolno robić? Jeśli nie to obejrzyj poniższy filmik w którym 

przedstawione są rady i ciekawostki jakie dają nam pracownicy ogrodów 

zoologicznych:  

https://www.youtube.com/watch?v=aa1YfbZzTac 

Na pewno zastanawiacie się skąd się w ogóle biorą zwierzęta w zoo. Dowiecie się 

tego z filmu poniżej: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5BuH7l-IwSs   

 

A teraz czas na rozwiązanie paru zagadek o zwierzetach. Dasz radę wszystkie?  

Kolorowych piór ma w bród, 

a między oczami wielki dziób. 

Ten głośny skrzek to jej zasługa, 

bo to jest głośna… 

 

Do konia trochę podobna 

tak samo rży, gdy jest głodna. 

Czarne pasy ma tam, gdzie są żebra, 

bo to jest wesoła …  

Szary, duże uszy i trąba, 

Jestem duży i wesoły, 

taki ma wygląd, że bomba! 

Wielki jest jak cała jabłoń, 

bo to jest szary… 

 

Gdzie spokojne są strumyki 

Ścinam drzewa i patyki 

Robię tamy, wodę zbieram, 

W piękne futro się ubieram 

I nie jestem niczyj wróg 

Kto ja jestem? No kto? ..... 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aa1YfbZzTac
https://www.youtube.com/watch?v=5BuH7l-IwSs


Egzotyczne, dziwne zwierzę, 

jaki kolor ma - ja nie wiem. 

Barwę swoją ciągle zmienia, 

z najbliższego otoczenia. 

 

Skacze, psoci i figluje, 

z gałęzi na gałąź przeskakuje. 

Kto figlarkę ową zna, 

chętnie jej banana da. 

 

Jakie zwierzę to, czy wiecie, 

co garb nosi na swym grzbiecie? 

W karawanie podróżuje, 

piaski pustyń pokonuje.

W Australii mieszkam i dużo skaczę, 

często zwą mnie tutaj torbaczem. 

W torbie swojej dzieci noszę, 

mogę je pokazać, o proszę! 

 

Czy mnie w ZOO podziwialiście, 

kiedy jadłam z drzewa liście? 

Długą szyję wyciągałam, 

gdy tak sobie podjadałam. 

 

Pływam w wodzie całkiem goły. 

Błoto? Co mi tam! Ja jestem szary… 

 

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. 

 

Ludzie porozumiewają się mówiąc, za pomocą dźwięków porozumiewają się też 

zwierzęta. Dźwięki te są bardzo różne, a zresztą przekonaj się o tym sam. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKhGL9Cu_a0 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKhGL9Cu_a0

