
Baw się i pracuj ze Squlą
na zajęciach zdalnych!
Udostępnij swój pulpit – bądź osobą
zaznaczającą odpowiedzi. Przed zaję-
ciami prześlij uczniom załączniki do wy-
drukowania (karty: malowanka i wyci-
nanka). Po zajęciach roześlij
uczniom wypełnione dyplomy.

JAK POROZUMIEWAJĄ SIĘ
ZWIERZĘTA?

Link do quizu „Jak porozumiewają się zwierzęta”: 
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/swiat-przyrody/w-swiecie-zwierzat/2847-jak-
porozumiewaja-sie-zwierzeta

Ścieżka do quizu „Jak porozumiewają się zwierzęta”:
Squla.pl – Zaloguj się (Naukaizabawa.squla.pl) – Klasa 3 – Świat przyrody – W świecie
zwierząt – Jak porozumiewają się zwierzęta

Uwaga! Jeśli w quizie zaznaczona
zostanie niewłaściwa odpowiedź,
automatycznie zostanie wskazana
odpowiedź prawidłowa i jej wyjaśnie-
nie. Na końcu zabawy z quizem (po
każdej misji) nastąpi jednak powrót
do pytania, na które udzielono
błędnej odpowiedzi (możliwość
poprawienia się i utrwalenia
prawidłowych wiadomości).

Zalecane dostosowanie! Jeśli zajęcia
przeprowadzane będą w grupie
uczniów, którzy rozpoczynają dopiero
swoją przygodę z czytaniem, dobrze,
by nauczyciel czytał na głos pytania,
warianty odpowiedzi i komentarze
– w kolejności, w jakiej się ukazują na
platformie Squla.pl (praca z wybranym
quizem, grą lub filmem).

Szczegółowy scenariusz 
 zajęć w klasach  1–3 SP

z wykorzystaniem
materiałów dostępnych

bezpłatnie dla szkół
na portalu Squla.pl

Czekamy na Twoje pytania!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania
dotyczące korzystania ze Squli
w klasie, prosimy o wiadomość
na adres info@squla.pl.
Koniecznie zajrzyj tutaj:
https://www.squla.pl/blog#nauczyciele
https://www.facebook.com/SqulaPL/
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Edukacja polonistyczna: uczeń okazuje szacunek
wypowiadającej się osobie; wykonuje zadanie
według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sy-
tuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozu-
mienia słuchanej wypowiedzi; słucha i czeka na
swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiada-
nia się, szczególnie  w momencie wskazywania tej
potrzeby przez drugą osobę; przestrzega poprawno-
ści ortograficznej w wyrazach poznanych  i opraco-
wanych podczas zajęć; korzysta z różnych źródeł
informacji, np. zasobów internetu i rozwija swoje
zainteresowania.
Edukacja matematyczna: uczeń kreśli przy linijce
odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym
kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową.
Edukacji społeczna: uczeń wykorzystuje pracę
zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując
rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą
nowych technologii.
Edukacja przyrodnicza: uczeń ma świadomość
pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowie-
ka; rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których
w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim
środowisku przyrodniczym; odszukuje w różnych
dostępnych zasobach, w tym internetowych,
informacje dotyczące środowiska przyrodniczego,
potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia.
Edukacja plastyczna: uczeń wycina, składa; rysuje
kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrą-
głym), piórem, węglem, mazakiem;
Edukacja informatyczna: uczeń posługuje się
komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym
oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu
zadania; korzysta z udostępnionych mu stron i za-
sobów internetowych; posługuje się udostępnioną
mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami.
Etyka: uczeń przestrzega zasad obowiązu-       
 jących we wspólnocie osób, której jest            
 członkiem.

Treści kształcenia
(wg podstawy programowej)
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W zakresie fizycznego obszaru
rozwoju: osiągnięcie
sprawności motorycznych i sen-
sorycznych tworzących
umiejętność skutecznego
działania i komunikacji;
umiejętności respektowania
przepisów gier, zabaw zespoło-
wych i przepisów poruszania się
w miejscach publicznych.
W zakresie emocjonalnego
obszaru rozwoju: osiągnięcie
umiejętności rozpoznawania,
rozumienia i nazywania emocji
oraz uczuć innych osób;
umiejętności rozumienia odczuć
zwierząt, wyrażania tych stanów
za pomocą wypowiedzi ustnych i
pisemnych oraz różnorodnych
artystycznych form wyrazu.
W zakresie społecznego
obszaru rozwoju: umiejętność
tworzenia relacji, współdziała-
nia, współpracy oraz samo-
dzielnej organizacji pracy w ma-
łych grupach, w tym organizacji
pracy przy wykorzystaniu

W zakresie poznawczego
obszaru rozwoju: osiągnięcie
umiejętności  rozumienia
zależności pomiędzy
składnikami środowiska
przyrodniczego; poprawnego
posługiwania się językiem
polskim w mowie i piśmie,
pozwalającej na samodzielną
aktywność, komunikację

Ogólne cele kształcenia
(wg podstawy
programowej)

      technologii.

        i efektywną naukę.



potrafi korzystać z tablicy multimedialnej/ komputera/ tabletu/ smartfona,
potrafi rozwiązywać quizy na platformie Squla.pl,
ma świadomość, że zwierzęta różnych gatunków potrafią się ze sobą
porozumiewać,
potrafi wymienić rodzaje komunikacji (wzrokowa, słowna),
ćwiczy wyobraźnię.

Cele operacyjne (nabyte umiejętności)
Uczeń:

Sprawne komunikowanie się w języku ojczystym.
Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
Kreatywność, innowacyjność, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia,
rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
Kompetencje społeczne (komunikacja, współpraca w grupie, w tym w śro-
dowiskach wirtualnych).
Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
Kompetencje informatyczne.

Rozwijane umiejętności (kompetencje kluczowe)

samodzielnego dochodzenia do wiedzy
zabawa dydaktyczna "O co chodzi?"
pytań i odpowiedzi (rozmowa kierowana)
zadań stawianych do wykonania
aktywizująca z użyciem nowoczesnych technologii
(ćwiczenia interaktywne)
słowna podająca (objaśnienia)
twórczego myślenia
działań praktycznych (wycinanka, malowanka)
zagadki
elementy dramy

Metody

Czas zajęć
Dwie godziny
lekcyjne, czyli 90
minut  (z przer-
wami wg uznania
prowadzącego,
ale nie rzadszymi
niż co 30 minut).
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Zestaw interaktywny z dostępem do internetu (komputer + projektor
multimedialny przekazujący sygnał wideo na powierzchnię tablicy + tablica
interaktywna lub komputer + rzutnik).
Komputery/ tablety/ smartfony z dostępem do internetu – po jedynym na dwoje
uczniów (opcjonalnie).
Bezpłatne konto nauczyciela i klasy na portalu Squla.pl.
Zasoby multimedialne:

quiz „Jak porozumiewają się zwierzęta”:
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/swiat-przyrody/w-swiecie-zwierzat/2847-
jak-porozumiewaja-sie-zwierzeta; ścieżka do quizu: Squla.pl – Zaloguj się
(Naukaizabawa.squla.pl) – Klasa 3 – Świat przyrody – W świecie zwierząt – Jak
porozumiewają się zwierzęta;
filmy o zwierzętach: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/filmy lub
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy (makaki japońskie,
niedźwiedź brunatny, pawiany płaszczowe, słoń indyjski, tygrys syberyjski,
wielbłądy, wydry karłowate, zebra Grevy’ego, żyrafy, nosorożec);
translator Google, w którym można odsłuchać próbki dźwiękowe;
 muzyka lasu (tło do prezentacji uczniów): https://www.youtube.com/watch?
v=BzpheDcdgzg

Wydrukowane, dołączone do scenariusza karty pracy (dla każdego ucznia):
malowanka/wycinanka: KOT,
COŚ TU NIE PASUJE.

Przybory do pisania (dla każdego ucznia).
Nożyczki (dla każdego ucznia).
Karteczki z zadaniami do losowania (propozycje zadań – w scenariuszu).
Wydrukowany zestaw zadań i komentarzy przeznaczony dla nauczyciela
(propozycje zadań – w scenariuszu).
Karteczki z nazwami lub ilustracjami zwierząt (małpa, niedźwiedź, słoń, tygrys,
wielbłąd, wydra, zebra, żyrafa, nosorożec).
Wydrukowane i uzupełnione, dołączone do scenariusza, dyplomy uznania (dla
każdego ucznia): BRAWO, WIESZ, JAK POROZUMIEWAJĄ SIĘ ZWIERZĘTA!

Środki dydaktyczne

4



5

Co najmniej dzień przed zajęciami nauczyciel przygotowuje karteczki z nazwami
lub ilustracjami następujących zwierząt: małpa, niedźwiedź, słoń, tygrys, wielbłąd,
wydra, zebra,  żyrafa, nosorożec.
Uczniowie losują karteczki – po to, by wiedzieć, jaki strój przygotować w domu

Nauczyciel przedstawia cel zajęć, mówi, że będą dotyczyły różnych sposobów
komunikowania się. W szczególności komunikowania się zwierząt.
Wyjaśnia, co to znaczy „komunikować” i „komunikować się” (przekazać komuś
informacje i porozumiewać się z kimś).
Prosi uczniów, by określili, w jaki sposób komunikował się z nimi na początku
zajęć.
Pyta uczniów, jak jeszcze można się komunikować, co „mówi” do nich (co oznacza)
na przykład:

czerwone światło na przejściu dla pieszych (Uwaga, stój!) – komunikat
przekazany za pomocą koloru,

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I – Faza przygotowawcza 

       na zajęcia. Mogą być to pełne kostiumy lub tylko nakrycia głowy czy inne 
       elementy wskazujące na dane zwierzę. Nauczyciel także uczestniczy w losowaniu
       i przygotowuje na zajęcia strój.

II - Faza wstępna
1. Zaciekawienie tematem
Nauczyciel nie używa słów, próbuje przekazać pewne komunikaty uczniom przy
pomocy niewerbalnych sposobów komunikowania. Np. kładzie palec na ustach. Robi
to tak, by wszyscy uczniowie widzieli i zareagowali. Może pukać w swoje biurko,
machać dłonią, pokazać rysunek twarzy z zakrytymi ustami lub kartkę z zapisanym
powitaniem. Może użyć sygnału dźwiękowego (np. dzwoneczek lub gwizdek). Istotne,
by wszyscy uczniowie zauważyli, co robi ich nauczyciel. Nauczyciel nie skupia się na
sposobie reakcji klasy.
 
2. Przedstawienie tematu zajęć i wyjaśnienie wstępnych działań nauczyciela



warczenie psa (Uwaga, nie podchodź!) – komunikat przekazany za pomocą
dźwięku,
smród skunksa (Uwaga, jestem groźny!) – komunikat przekazany za pomocą
zapachu,
gest wyciągniętych przez babcię rąk (Witam cię, kochanie!) – komunikat
przekazany za pomocą gestu,
gest pukania się w czoło (Mówisz głupoty!) – komunikat przekazany za
pomocą gestu.

Uczniowie z pomocą nauczyciela odpowiadają na pytanie „Dlaczego będziemy
zajmować się tym tematem?”. Wspólnie dochodzą do wniosku, że zrozumienie
tego, jak komunikują się zwierzęta, pozwala lepiej rozumieć przyrodę i być
bezpiecznym. Poza tym jest to po prostu bardzo ciekawe.

II – Faza realizacji

1.  Jak to zakomunikować?
Zabawa polegająca na ćwiczeniu komunikacji niewerbalnej. Zadaniem uczniów jest
zakomunikować w dowolny sposób poza słownym, że: smucę się, jestem głodny,
jest mi gorąco, jestem szczęśliwy itp.

2. Zabawa „O co ci chodzi?”
Cel zabawy:
Rozwinięcie umiejętności odbierania różnych komunikatów wysyłanych przez ludzi
i zwierzęta, przez otoczenie, a przez to doskonalenie umiejętności interpretowania
tego, co się dzieje w najbliższym otoczeniu. Zadanie ćwiczy spostrzegawczość,
empatię, uczy nazywać emocje. Nauczyciel tłumacząc działania uczniów
(komentarze), przekazuje również wiedzę o zasadach zachowania, nazywa uczucia. 
 
Zasady zabawy:
Uczeń losuje kartkę z poleceniem. W razie wątpliwości – nauczyciel tłumaczy
polecenie. Zadaniem ucznia jest zaprezentowanie polecenia z kartki. Nie może
używać słów. Może za to gestykulować i wydawać różne dźwięki (np. syczenie,
warczenie). Może chodzić po klasie. Uczniowie odgadują, co przedstawia,
pokazuje ich  kolega/koleżanka, co chce zakomunikować.

6



Wprowadzenie nauczyciela: Mam dla was ciekawe i trudne zadanie. Poproszę
każdego z was, by wylosował kartkę i wykonał  zadanie, które jest na niej zapisane. Jest
tylko jeden warunek – nie możecie używać słów.
Jedna osoba losuje kartkę z zadaniem. Po cichu, dyskretnie wyjaśnia dziecku, jakie
zadanie ma wykonać. Zwraca się do klasy z prośbą o ciszę i uwagę. 
Jeden uczeń komunikuje, reszta klasy zgaduje, o co mu chodzi. Nauczyciel cały
czas pomaga, naprowadza, moderuje.

Przykładowy przebieg zabawy:

 
Kartki dla uczniów (niewielkich rozmiarów, ponumerowane, bez komentarza):
1. Zrób smutną minę.
2. Zrób wesołą minę.
3. Zrób minę złośnika, dołóż do tego tupanie nogą.
4. Zrób groźną minę, pokaż groźnie zęby.
5. Obejmij głowę, jakby cię bolała. Pokiwaj nią na lewo i prawo.
6. Chodź w prawo, w lewo, dokoła i pomrukuj.
7. Udawaj puchacza lub sowę.
8. Ćwierkaj i podskakuj jak wróbel.
9. Sycz niczym wąż.
10. Udawaj słonia: z ręki zrób jego trąbę i głośno tup nogami.
11. Udawaj pingwina: rób drobne kroki, ręce trzymaj wzdłuż tułowia.
12. Pokaż zachowania małpki, która jest wesoła.
13. Podnieś ramiona, zegnij palce jak haczyki, jakbyś chciał kogoś nastraszyć.
14. Machaj ramionami jak ptak, który fruwa i poluje.
15. Masz nadąć policzki lub zrobić koci grzbiet.
16. Zastygnij w bezruchu, np. zwiń się w kulkę jak jeż.
17. Udawaj, że kogoś odpychasz, broń się.
18. Biegaj wokół jednej osoby, chroń ją przed atakiem wroga.
19. Udawaj, że jesz lub pijesz, że jesteś głodny.
20. Szybko biegaj i bzycz.
21. Jesteś ptakiem: pokaż, jak karmisz pisklęta.
22. Udawaj żabkę skaczącą po liściach.
23. Chowaj się przed deszczem.
24. Zakryj oczy dłonią.
25. Pokaż, jak kogoś głaszczesz.
26. Pokaż, jak trzęsiesz się z zimna.
27. Zbuduj gniazdo.
28. Śpij, zasypiaj.
29. Pokaż, jak budujesz pajęczą sieć.
30. Ruszaj głową jak stukający w drzewo dzięcioł.
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Kartka dla nauczyciela:
Nauczyciel ma do dyspozycji oddzielny spis ponumerowanych zadań
z odpowiednim komentarzem.
 
1. Zrób smutną minę.
Komentarz: Uczeń pokazał, jak wygląda, gdy jest smutny. Warto wtedy do takiej
osoby podejść i z nią porozmawiać.
 
2. Zrób wesołą minę.
Komentarz: Mina uśmiechnięta, radosna mówi, że ktoś jest szczęśliwy.
 
3. Zrób minę złą, wściekłą, dołóż do tego tupanie nogą.
Komentarz: To zachowanie wyraża niezadowolenie, złość, wściekłość.
 
4. Zrób groźną minę, pokaż groźnie zęby.
Komentarz: Gdy w ten sposób zachowuje się jakieś zwierzę, to prawdopodobnie nie
ma dobrych zamiarów, należy go unikać.
 
5. Obejmij głowę, jakby cię bolała. Pokiwaj nią na lewo i prawo.
Komentarz: Za głowę łapiemy się wtedy, gdy wydarzyło się coś niesamowitego,
a czasem strasznego, albo wtedy, gdy nas boli.
 
6. Chodź w prawo, w lewo, dokoła i pomrukuj.
Komentarz: Wiele zwierząt oznacza swój teren, wydzielając różne zapachy i wydając
dźwięki. Nikt obcy nie może na ten teren wejść.
 
7. Udawaj puchacza lub sowę.
Komentarz: Gdy słyszymy taki odgłos w lesie, to można się go przestraszyć.
Zwłaszcza gdy jest ciemno. Odgłosy sowy są niesamowite.
 
8. Ćwierkaj i podskakuj jak wróbel.
Komentarz: Tu mamy po prostu zadowolonego, najedzonego wróbelka.
 
9. Sycz niczym wąż.
Komentarz: Syczenie węża to ostrzeżenie „Uwaga, nie zbliżaj się!”.
Rzeczywiście trzeba jak najszybciej się oddalić. 8



10. Udawaj słonia: z ręki zrób jego trąbę i głośno tup nogami.
Komentarz: Słonie to bardzo silne zwierzęta. Słoń może porozumieć się z innymi
słoniami, tupiąc.
 
11. Udawaj pingwina: rób drobne kroki, ręce trzymaj wzdłuż tułowia.
Komentarz: Pingwiny znakomicie pływają i mają rozbudowany sposób
porozumiewania się głosem.
 
12. Pokaż zachowania małpki, która jest wesoła.
Komentarz: Małpka nie tylko wydaje radosne odgłosy, ale też podskakuje, jest pełna
energii, cieszy się.
 
13. Podnieś ramiona, zegnij palce jak haczyki, jakbyś chciał kogoś nastraszyć.
Komentarz: Zwierzęta, które strzegą swoich dzieci, stroszą pióra, syczą, warczą,
starają się na wszelkie sposoby zniechęcić do zbliżania się do nich.
 
14. Machaj ramionami jak ptak, który fruwa i poluje.
Komentarz: Ptaki „mówią” do nas głównie krzykiem, śpiewem, ale czasami
rozpościerają też skrzydła, chcąc przegonić nas z miejsca, w którym np. mają swoje
gniazdo.
 
15. Masz nadąć policzki lub zrobić koci grzbiet.
Komentarz: Niektóre zwierzęta, gdy się czegoś wystraszą, przybierają różne pozy.
Kot np. wygina grzbiet po to, by wyglądać na większego, a przez to groźniejszego niż
jest faktycznie.
 
16. Zastygnij w bezruchu, np. zwiń się w kulkę jak jeż.
Komentarz: Jeż w celu obrony (np. przed psem) zwija się w kulkę, a że ma na sobie
kolce, jest wtedy bezpieczny. Jeż zwinięty w kulkę to najczęściej jeż wystraszony.
 
17. Udawaj, że kogoś odpychasz, broń się.
Komentarz: Widzimy, że ktoś czegoś nie chce, a wręcz broni się przed czymś.
 
18. Biegaj wokół jednej osoby, chroń ją przed atakiem wroga.
Komentarz: Rodzice chronią swoje dzieci, także rodzice zwierząt to robią.
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18. Biegaj wokół jednej osoby, chroń ją przed atakiem wroga.
Komentarz: Rodzice chronią swoje dzieci, także rodzice zwierząt to robią.
 
19. Udawaj, że jesz lub pijesz, że jesteś głodny.
Komentarz: Gdy spotykamy chude zwierzę, stwierdzamy, że jest zagłodzone. Gdy
ktoś szybko połyka jedzenie, to widać, że jest głodny.
 
20. Szybko biegaj i bzycz.
Komentarz: Owady nad jeziorem i rzeką bywają natrętne. Często bzyczenie małego
komara może nas nieźle zdenerwować.
 
21. Jesteś ptakiem: pokaż, jak karmisz pisklęta.
Komentarz: Karmienie jest jednym z najważniejszych zadań rodziców, np. ptaków,
które przynoszą pokarm do gniazda.
 
22. Udawaj żabkę skaczącą po liściach.
Komentarz: Niektóre zwierzęta wydzielają niemiły zapach albo trującą wydzielinę lub
zmieniają kolor (np. na czerwony). W ten sposób bronią się i ostrzegają, że mogą być
niebezpieczne.
 
23. Chowaj się przed deszczem.
Komentarz: Każdy z nas chowa się przed deszczem. Przed deszczem chowa się też
wiele zwierząt.
 
24. Zakryj oczy dłonią.
Komentarz: Gdy coś nas przeraża, gdy się czegoś boimy, często zakrywamy oczy.
 
25. Pokaż, jak kogoś głaszczesz.
Komentarz: Niektóre zwierzęta łaszą się do ludzi, czyli przymilają się.
 
26. Pokaż, jak trzęsiesz się z zimna.
Komentarz: Gdy ktoś stoi i się trzęsie, to może robić to ze strachu lub z zimna.
Z zimna trzęsą się też zwierzęta.
 
27. Zbuduj gniazdo.
Komentarz: Zwierzęta same budują sobie domy, kopią nory, ptaki budują
gniazda. 10



 Uczniowie przebierają się w swoje stroje. Uczniowie, którzy wylosowali to samo
zwierzę, np. słonia, tworzą grupę i przedstawiają scenkę krótkiego powitania.
 W tle słychać leśną muzykę, np.: https://www.youtube.com/watch?
v=BzpheDcdgzg

Nauczyciel czyta wierszyki, uczniowie zgadują, co to za zwierzę.
Po rozwiązaniu każdej zagadki nauczyciel wyświetla odpowiedni film ze Squli:
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/filmy lub
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy (makaki japońskie,
niedźwiedź brunatny, pawiany płaszczowe, słoń indyjski, tygrys syberyjski,
wielbłądy, wydry karłowate, zebra Grevy’ego, żyrafy, nosorożec).

28. Śpij, zasypiaj.
Komentarz: Gdy zobaczymy kogoś w takiej pozycji, to wiadomo, że śpi.
Do spotkanych śpiących zwierząt lepiej się nie zbliżać.

29. Pokaż, jak budujesz pajęczą sieć.
Komentarz: Pajęczyna to skomplikowana konstrukcja.

30. Ruszaj głową jak stukający w drzewo dzięcioł.
Komentarz: Stukanie dzięcioła w lesie zapewne słyszało wiele osób. Jest bardzo
charakterystyczne.

4. Jak porozumiewają się zwierzęta – prezentacja przygotowana w domu

5. Zagadki

 
Wędruję często przez pustynię,
Na plecach niosę garby, a nie skrzynię.
Moje szerokie stopy nie zapadają się w piach.
Kto wie, jak się nazywam? No jak?
/wielbłąd/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3076-wielblady
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Jest biało-czarna lub czarno-biała.
I zagadka to jest cała.
Przypomina trochę konia,
Niepodobna jest do słonia.
/zebra/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3074-zebra-grevy-ego
 
Może w kinie siedzieć w ostatnim rzędzie,
Bo szyję ma długą, więc zajrzy wszędzie.
Czasem lubi w filmie grać.
Znacie to zwierzę? Dajcie mi znać!
/żyrafa/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3077-zyrafy
 
Uszy jego to wielkie wachlarze,
Mógłby nosić najcięższe bagaże.
Mówią, że ma trąbę, a to jego nos!
Co to za zwierzę? Powie coś ktoś?
/słoń/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3072-slon-indyjski
 
To jest kot, tylko taki duży trochę,
Rzadko kto pogłaskać go ma ochotę.
Nosi futro w czarne paski,
Imię ma na literę T. Zgadłeś? Należą ci się oklaski!
/tygrys/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3068-tygrys-syberyjski

Lubi miód i lubi spać.
Gdy jest pluszowy, można go przytulać.
Ma na imię Uszatek lub Puchatek.
To chyba jedna z najprostszych zagadek?
/niedźwiedź/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3075-niedzwiedz-brunatny
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 Uczniowie zajmują się kartami pracy:
kolorowanka/wycinanka KOT (Pokoloruj obrazek, potnij go w prostokąty i daj
koledze do ułożenia.),
COŚ TU NIE PASUJE (Spójrz na zaznaczone kolorami rzędy poziome. W każdym
rzędzie zaznacz jedno zwierzę, które tam nie pasuje.).

W tym czasie nauczyciel rozdaje uczniom dyplomy: GRATULACJE! WIESZ, JAK
POROZUMIEWAJĄ SIĘ ZWIERZĘTA!
Czas na quiz! Klasa wspólnie bawi się ze Sgulą – quiz „Jak porozumiewają się

Jak się to sprytne zwierzę nazywa?
Podobne do kota, ale w rzece pływa.
Jego imię na W się zaczyna.
Kto pierwszy zgadnie: chłopka czy dziewczyna?
/wydra/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3073-wydry-karlowate
 
Lubi po drzewach wysoko skakać,
Lubi się uczyć i figle płatać.
Czasem na swym ogonie zawiśnie
I głośno w lesie ze strachu piśnie.
/małpa/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3069-makaki-japonskie
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3071-pawiany-plaszczowe

Niejednemu na jego widok zrzedła mina.
Jego skóra pancerz przypomina.
Potężne to zwierzę szczególny ma znak:
Róg ma na nosie taki, że aż strach.
/nosorożec/
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przyroda/filmy/3070-nosorozec-indyjski
 
IV – Faza podsumowująca

zwierzęta”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/swiat-przyrody/w-swiecie-
zwierzat/2847-jak-porozumiewaja-sie-zwierzeta (Squla.pl – Zaloguj się
(Naukaizabawa.squla.pl) – Klasa 3 – Świat przyrody – W świecie zwierząt – Jak
porozumiewają się zwierzęta). To świetne podsumowanie zajęć i szansa
na zdobycie dodatkowych informacji o świecie zwierząt, np. owadów. 13



chemiczne sygnały mrówek (feromony) – mrówki komunikują się przy pomocy
substancji zapachowych, mogą np. znaczyć tymi „zapachami” trasę do miejsca,
gdzie znalazły pokarm
gesty – ruchy rąk człowieka mające jakieś znaczenie, np.: palec na ustach,
pukanie się w czoło; gesty towarzyszą często wypowiadanym słowom
mimika – ruchy twarzy, miny, jakie człowiek wykonuje świadomie i nieświadomie,
mogą być źródłem wielu informacji, np. o nastroju, radości, strachu czy smutku
porozumiewanie się (komunikowanie się) – to przekazywanie informacji;
komunikuje się człowiek z człowiekiem lub wieloma osobami; komunikują się ze
sobą zwierzęta
rodzaje komunikacji – są różne rodzaje komunikacji; główny podział to
komunikacja werbalna, czyli używająca słów, i niewerbalna, czyli używająca
gestów mimiki, kolorów, postawy ciała itp.
ubarwienie maskujące (ochronne, kamuflaż) – kolor piór, sierści, futra
zwierząt często ułatwia im chowanie się w lesie, w trawie, w miejscu, gdzie żyją
ultradźwięki – dźwięki o wysokiej częstotliwości niesłyszane przez ludzi, ale np.
odbierane przez nietoperze

Pojęciownik
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