
STRASZKI

1

ZADANIE
Wymień dwa czarno-białe zwierzęta.
Podpowiedź: Zwierzęta o czarno-białym ubarwieniu to np. pingwin, zebra, pies
dalmatyńczyk, tygrys biały.

PYTANIE
Jak nazywa się małe dziecko świni?

Odpowiedź: Małe dziecko świni to PROSIĘ. Gdy małe prosięta podrosną, nazywa się je
warchlakami.

2

ZADANIE
Udawaj słonia, który wachluje się uszami.
Podpowiedź: Prezentując, jak słoń wachluje się uszami, użyj obydwu rąk. Pamiętaj, że
uszy słonia są duże i nie muszą poruszać się równomiernie.

PYTANIE
Jak nazywa się samica łosia – ŁOSZA czy SARNA?
Odpowiedź: ŁOSZA. Inna nazwa samicy łosia to klępa. Sarna i łoś to dwa różne ssaki.

3

ZADANIE
Jesteś komarem. Zanuć po komarzemu fragment piosenki.
Podpowiedź: Nucąc po komarzemu fragment piosenki, pamiętaj, że komar wydaje
bzyczące dźwięki. Postaraj się, by piosenka, jaką nucisz, była rozpoznawalna przez
drugiego gracza.

PYTANIE
SAMICA czy SAMIEC – kto wysiaduje pingwinie jaja?
Odpowiedź: SAMIEC. Po złożeniu przez samicę jaja, samiec je wysiaduje. Zajmuje mu
to około 2 miesięcy. W tym czasie samica ma czas na zregenerowanie sił i spędza czas w
oceanie.

4

ZADANIE
Wymień nazwy trzech ptaków, które odlatują na zimę z Polski.
Podpowiedź: Niektóre ptaki odlatują na zimę z Polski, bo podczas tej pory roku trudno
jest im zdobyć pożywienie i jest dla nich zbyt zimno. Z Polski na zimę odlatuje wiele
ptaków, np. bociany, jerzyki, kukułki, jaskółki, skowronki, żurawie, czajki.



PYTANIE
W jakim miesiącu zaczyna się zima?

Odpowiedź: W GRUDNIU. 22 grudnia to początek kalendarzowej zimy. Miesiące
zimowe to: grudzień, styczeń i luty.

5

ZADANIE
Zrób pokaz kociego porannego mycia.
Podpowiedź: Koty to zwierzęta, które dokładnie czyszczą swoje futerko, używając do
tego języka.

PYTANIE
Czy płuca służą do tego samego co skrzela?

Odpowiedź: Tak. Płuca i skrzela to narządy, które służą do oddychania. Człowiek
oddycha dzięki PŁUCOM. Ryby do oddychania mają SKRZELA.

6

ZADANIE
Zaszczekaj jak mały pies, a potem jak duży.
Podpowiedź: Szczekając, jak mały, a potem duży pies, pamiętaj, że mały pies może
szczekać ciszej, a duży – bardziej donośnie.

PYTANIE
Więcej waży CZŁOWIEK czy NOSOROŻEC?

Odpowiedź: NOSOROŻEC. Nosorożec to duży ssak, który może ważyć nawet ponad
1000 kg. Dorosły człowiek waży dużo, dużo mniej.

7

ZADANIE
Zrób żabi koncert.
Podpowiedź: Żaby to zwierzęta, które wydają odgłosy kumkania. Prezentując żabi
koncert, spraw, by wydawane przez Ciebie odgłosy kumkania były różnorodne.

PYTANIE
Jak niedźwiedź przygotowuje się do zimy?

Odpowiedź: Niedźwiedź przygotowuje gawrę na zimę, czyli miejsce, w którym będzie
spał. Do gawry znosi różne gałęzie czy trawy. Poza tym niedźwiedzie muszą zgromadzić
zapas tłuszczu, dlatego przed zimą jedzą większe ilości pożywienia.

8



ZADANIE
Stań na jednej nodze jak bocian i policz do pięciu.
Podpowiedź: Stając na jednej nodze, rób to powoli, żebyś mógł utrzymać równowagę.
Każde szybsze poruszenie może sprawić, że równowagę utracisz.

PYTANIE
Co zrobisz, gdy w górach spotkasz niedźwiedzia?
Odpowiedź: Gdy spotkamy w górach niedźwiedzia, musimy zachować spokój i nie
wykonywać gwałtownych ruchów. Nie patrzymy też zwierzęciu w oczy. Staramy powoli
wycofać się z pola widzenia niedźwiedzia.

9

ZADANIE
Wymień nazwy dwóch dinozaurów.
Podpowiedź: Dinozaury to wielkie zwierzęta, które żyły na Ziemi wiele milionów lat
temu i wyginęły. Przykładowe nazwy dinozaurów: stegozaur, brontozaur, tyranozaur,
diplodok.

PYTANIE
RYŚ, LIS, JEŻ czy KRET – którego zwierzęcia raczej nie spotkasz w lesie?
Odpowiedź: KRETA. Kret to zwierzę, które żyje w przydomowych ogrodach czy polach
i łąkach. RYŚ, LIS i JEŻ – te zwierzęta zamieszkują tereny leśne.

10

ZADANIE
Wymień dwie nazwy (rodzaje) wiatrów.
Podpowiedź: Wiatr to poziomy ruch powietrza na Ziemi. Gdy jest wietrznie, czujemy
silne podmuchy wiatru. Przykładowe nazwy wiatrów: halny, bryza.

PYTANIE
Jak nazywa się samica konia – KLACZ czy KLĘPA?
Odpowiedź: KLACZ. Inna nazwa samicy konia to kobyła. KLĘPA to samica łosia.

11

ZADANIE
Wymień dwie nazwy (rodzaje) opadów.
Podpowiedź: Czasem widzisz, że z nieba pada deszcz albo sypie śnieg. Zdarza się też, że
z chmur spadają zamarznięte kulki lodu, czyli grad. To są opady atmosferyczne.
Przykłady opadów: deszcz, śnieg, grad.

PYTANIE
Czy dziki żywią się mięsem i polują?

Odpowiedź: Dziki to zwierzęta wszystkożerne, więc te ssaki jedzą również mięso. Dzik
nie jest drapieżnikiem, więc nie poluje.



12

ZADANIE
Wymyśl nazwę nowo odkrytego ogromnego zwierzęcia.
Podpowiedź: Wymyślając nazwę zwierzęcia, zwróć uwagę, by była ona oryginalna i
odnosiła się do jego wielkości. Przykład nazwy nowo odkrytego ogromnego zwierzęcia:
OGROMODRAPACZ.

PYTANIE
DELFIN czy KROKODYL – które zwierzę wykluwa się z jaja?
Odpowiedź: KROKODYL. Krokodyle to gady, które przychodzą na świat, wykluwając
się z jaj. DELFIN jest ssakiem wodnym, nie wykluwa się z jaj.

13

ZADANIE
Wymyśl śmieszne imię dla pchły.
Podpowiedź: Wymyślając imię dla pchły, pamiętaj o cechach tego zwierzęcia, np. o tym,
że porusza się, skacząc. Przykład imienia dla pchły: TURBOSKOCZUŚ.

PYTANIE
Jakie zwierzę żywi się mrówkami?

Odpowiedź: MRÓWKOJAD. Mrówkojad to średniej wielkości ssak z
charakterystycznym, długim pyskiem i puszystym ogonem. Dziennie potrafi zjeść
bardzo dużo mrówek – nawet do 30 000 (trzydziestu tysięcy). Wyciąga je z mrowiska za
pomocą długiego, lepkiego języka.

14

ZADANIE
Wymień dwie nazwy zwierząt z literą K.
Podpowiedź: K to jedna z liter polskiego alfabetu. W polskim alfabecie są 32 litery.
Przykłady zwierząt, w których nazwie występuje K to: koza, karaluch, krowa,
kapibara, koń, królik, okoń, chomik.

PYTANIE
Jak nazywa się lekarz zwierząt?

Odpowiedź: WETERYNARZ. Weterynarz to lekarz zajmujący się leczeniem zwierząt.

15

ZADANIE
Wymień dwa zajęcia (prace), które wykonują psy.



Podpowiedź: Psami pracującymi są psi przewodnicy, którzy pomagają osobom
niewidomym w poruszaniu się np. po mieście. Psy pracują też w policji – mają
doskonały węch, więc mogą tropić miejsca, gdzie przestępcy przechowują np. narkotyki.

PYTANIE
Jak powiesz PIES i KOT po angielsku?

Odpowiedź: DOG to po angielsku PIES. CAT to po angielsku KOT.

16

ZADANIE
Zrób minę przypominającą nietoperza.
Podpowiedź: Robiąc minę przypominającą nietoperza, spraw, by Twoja twarz
wyglądała na trochę zdziwioną.

PYTANIE
Jak pomóc ptakom w zimie?

Odpowiedź: Ptaki, które nie odleciały z Polski do ciepłych krajów, muszą samodzielnie
zdobywać pożywienie, co w okresie zimowym nie jest łatwe, dlatego możemy im pomóc,
np. wysypując ziarno do karmników czy na zewnętrzne parapety naszych domów.

17

ZADANIE
Wymień cztery rasy psów.
Podpowiedź: Jest wiele ras psów, np. jamnik, owczarek niemiecki, labrador, bokser,
dalmatyńczyk, buldog angielski, chart, spaniel, border collie, hawańczyk.

PYTANIE
Jak nazywa się osoba, która pracuje w lesie?
Odpowiedź: LEŚNIK. Leśnik dba o drzewa i inne rośliny w lesie. Na bieżąco sprawdza,
czy w lesie nie dzieje się nic złego z roślinami i zwierzętami. Dogląda młodych drzewek,
które rosną w szkółkach leśnych.

18

ZADANIE
Jesteś leniwcem. Pokaż, jak się spieszysz.
Podpowiedź: Pokazując, jak się spieszysz, będąc leniwcem, pamiętaj, że leniwce to
zwierzęta, które bardzo mało się ruszają, a ich ruchy są niezwykle powolne.

PYTANIE
GAWRA czy GWARA – jak nazywa się mieszkanie niedźwiedzia?
Odpowiedź: GAWRA. Gawra to miejsce, w jakim niedźwiedź zimuje i które specjalnie
do tego czasu przygotowuje, gromadząc tam gałęzie czy trawy. GWARA to odmiana
języka inna niż ogólna, np. w gwarze poznańskiej na ziemniaki powiemy: pyry.



19

ZADANIE
Wymień trzy nazwy zwierząt hodowlanych.
Podpowiedź: Zwierzęta hodowlane to takie zwierzęta, które człowiek chowa dla
pewnych celów, np. żeby mieć mleko czy mięso. Przykłady zwierząt hodowlanych:
krowy, świnie, kury, kaczki, gęsi, indyki, owce, króliki.

PYTANIE
Co pokrywa ciało ryb?

Odpowiedź: ŁUSKA. Łuską pokryte jest całe ciało ryb. Jej zadaniem jest ochrona ciała
przed urazami. Łuski ułatwiają też poruszanie się ryb w wodzie.

20

ZADANIE
Jesteś rybą. Pokaż, jak ruszasz pyszczkiem.
Podpowiedź: Pokazując, jak ruszasz pyszczkiem, będąc rybą, pamiętaj, by ułożyć usta
w odpowiedni kształt i dosyć szybko nimi poruszać, zamykając je i otwierając.

PYTANIE
STRUŚ czy PINGWIN – który ptak jest największy na świecie?
Odpowiedź: STRUŚ. Strusie są największymi ptakami żyjącymi na Ziemi. Dorosłe
osobniki mogą ważyć nawet do 160 kg.

21

ZADANIE
Zapiej jak kogut.
Podpowiedź: Piejąc jak kogut, pamiętaj, by wydawany przez Ciebie odgłos trwał ciągle
przez dłuższą chwilę.

PYTANIE
Jaki ptak znosi największe jaja?

Odpowiedź: STRUŚ. Struś to największy ptak na świecie. Jedno jajo strusia waży około
1,5 kg.

22

ZADANIE
Pokaż, jak chodzi kaczka.
Podpowiedź: Pokazując, jak chodzi kaczka, poruszaj się trochę niezgrabnie, delikatnie
przechylając się na boki, bo tak właśnie chodzą kaczki.

PYTANIE
Który miesiąc jest najkrótszy?



Odpowiedź: LUTY. Luty to najkrótszy miesiąc w roku. Liczy 28 dni, a co cztery lata – w
roku przestępnym – 29 dni.

23

ZADANIE
Wymień dwa ssaki, które żyją w wodzie.
Podpowiedź: Ssaki żyją i na lądzie, i w wodzie. Przykłady ssaków żyjących w wodzie:
delfin, wieloryby.

PYTANIE
KAŁAMARNICA czy WIELORYB – kto ma największe oczy na świecie?
Odpowiedź: KAŁAMARNICA. Kałamarnica ma największe oczy ze wszystkich
zwierząt żyjących na Ziemi. Naukowcy zbadali, że średnica oka kałamarnicy wynosi
około 28 cm.

24

ZADANIE
Powiedz kawał o zwierzętach.
Podpowiedź: Kawały to historyjki, które opowiadamy sobie, by się pośmiać. Przykład
dowcipu o zwierzętach: Idzie żółw bez skorupy. Koledzy pytają, co się stało, a żółw na
to: Wyprowadziłem się z domu.

PYTANIE
100 czy 20 kilometrów na godzinę – jak może rozpędzić się gepard?
Odpowiedź: Gepard to drapieżnik, który może rozpędzić się do 100 kilometrów na
godzinę. To najszybciej biegające na świecie zwierzę.

25

ZADANIE
Wymień dwa zwierzęta, które zapadają w sen zimowy.
Podpowiedź: W czasie zimy wiele zwierząt zapada w sen zimowy. Są to np. niedźwiedź
brunatny, jeż, borsuk, świstak.

PYTANIE
GEPARD czy KOŃ – które zwierzę biega najszybciej na świecie?
Odpowiedź: GEPARD. Gepard to drapieżnik, który biega najszybciej na świecie, może
rozpędzić się do 100 kilometrów na godzinę.


