
temat: Wilki ratujemy – o pomoc wyjemy!

Szkoła podstawowa – klasy 4-6

Scenariusz  10

Cele ogólne: 
 ‒ zapoznanie z ssakami drapieżnymi występującymi w Polsce,
 ‒ uświadomienie konieczności ochrony drapieżników, w tym wilków,
 ‒ wskazanie podstawowych sposobów komunikowania się zwierząt,
 ‒ rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 ‒ kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

 ‒ wyjaśnić rolę zwierząt drapieżnych w biocenozie,
 ‒ uzasadnić potrzebę ochrony drapieżników,
 ‒ podać przykłady komunikowania się wilków,
 ‒ podać przykłady polskich ssaków drapieżnych, 
 ‒ zaprezentować niektóre zachowania zwierząt ilustrujące ich emocje,
 ‒ nazwać sposoby znakowania przez zwierzęta swojego terytorium,
 ‒ podać wspólne cechy wilków i psów.

Miejsce: sala.

Formy pracy: 
 ‒ indywidualna, 
 ‒ grupowa, 
 ‒ zbiorowa.

Metody pracy: 
 ‒ opowiadanie, 
 ‒ metaplan, 
 ‒ praca z tekstem, 
 ‒ pogadanka, 
 ‒ obserwacja.

Wiek uczestników: 10-12 lat.

Czas przewidywany na realizację planowanych zajęć: 2 godziny lekcyjnae (90 minut).

Optymalna liczba uczestników: 15 – 20 osób.

Materiały i środki dydaktyczne: 
 ‒ opowiadanie, i karty pracy,
 ‒ nożyczki, klej, 
 ‒ kredki, ciemne mazaki, 
 ‒ duża agrafka i około 1,5-metrowa wstążka lub smycz, 
 ‒ szary papier o wymiarach 145x122 cm, 
 ‒ karteczki w kształcie owalu, koła i prostokąta, w trzech jasnych kolorach, 
 ‒ dwustronna taśma, 
 ‒ różne atlasy zwierząt – z polskimi drapieżnikami oraz z rybami, ptakami, płazami, gadami i ssakami, 
 ‒ Polska Czerwona Księga Zwierząt (o ile jest dostępna).

autorzy: Tomasz Nerkowski, Aleksandra Kurek
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Czynności przygotowawcze nauczyciela: 
1. Wydrukuj Karty pracy nr 1 w formacie A3. 
2. Wydrukuj dla każdej pary po jednej Karcie pracy nr  2 i 3.
3. Przygotuj potrzebne do zajęć rzeczy, wymienione w punkcie „Materiały i środki dydaktyczne”.  

Przebieg zajęć: 

A. Faza wstępna zajęć:
1. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z ssakami drapieżnymi występującymi w Polsce, oraz wskazanie podstawowych 

sposobów komunikowania się zwierząt.
2. Przeczytaj dzieciom opowiadanie.
3. Zapytaj dzieci o czym było opowiadanie. Czy któreś z nich ma w domu psa? Poproś by opowiedziały jak ich psy za-

chowują się w różnych sytuacjach, na przykład gdy ktoś obcy wchodzi do domu. 
4. Wyjaśnij dzieciom do czego potrzebna jest komunikacja. 
5. Możesz wykorzystać poniższe pytania:
 ‒ O czym było opowiadanie?
 ‒ Kto z was ma psa?
 ‒ Jak wabi się wasz pies?
 ‒ Jak najbardziej lubi spędzać czas?
 ‒ Jak się zachowuje gdy ktoś puka do drzwi?
 ‒ Jak się zachowuje gdy spotkacie podczas spaceru innego psa?
 ‒ Czy inaczej zachowuje się gdy spotkacie mniejszego psa i inaczej gdy większego?
 ‒ W jaki sposób psy znakują teren? 

6. Szczególną uwagę zwróć na sposób wyrażania emocji przez postawę ciała oraz na sposoby okazywania przez wil-
ki dominacji i poddaństwa. Dodaj przykład wilka wymierzającego karę przez otwarcie pyska, gdy karany musi wsa-
dzić do niego łeb.

Opowiadanie:  
Maciek po powrocie z zerówki zaczął biegać po pokojach na czworaka i poszczekiwać na rodziców:

 ‒ Wuff… Wuffff… - mały zafascynowany programem przyrodniczym o wilkach zaczął się zachowywać jak one i nawet 
obiad próbował zjeść nie używając sztućców, za co dostał naganę od taty.

 ‒ Nie możesz się tak zachowywać synku– tłumaczyła mu mama. - Rozumiem twoją fascynację wilkami, jednak jesteś 
człowiekiem i to nie wypada. Ale wiesz co? Możemy dziś wieczorem pobawić się w wilki całą rodziną, chcesz? Na 
dwie godziny zamienimy się w watahę! Ale poczekajmy jak wróci Ania i Paweł, dobrze? A ty w tym czasie poszukaj 
w książkach oraz w Internecie jak wilki się ze sobą porozumiewają.

 ‒ A po co? Wystarczy, że będziemy chodzić na czworaka, warczeć i wyć. I jeść bez noża i widelca. – powiedział Maciek 
z zadowoleniem.

 ‒ Myślisz, synku, że wilki żyją ze sobą w stadzie i nie rozmawiają ze sobą? Wyobrażasz sobie, że mieszkamy w piąt-
kę w domu i nic do siebie nie mówimy? – zapytała mama widząc, że zabawa w wilki będzie dla jej 6-letniego dziec-
ka mądrą lekcją. – Każde stworzenia żyjące razem muszą się komunikować, to podstawa życia społecznego, czyli ży-
cia w jakiejś grupie. 

 ‒ Mi to niepotrzebne. Nie potrzebuję rozmawiać. 
 ‒ Czyli nie potrzebujesz jeść galaretki wiśniowej? Ani jeździć do kina z tatą? – zapytała mama patrząc z ciekawością na 
Maćka.

 ‒ Dlaczego? Możemy przecież pojechać do kina! 
 ‒ A jak powiesz tacie, że chciałbyś pojechać do kina na film? 
 ‒ Pokażę na migi! – Maciek wierzył, że jest sprytny.
 ‒ Ale to już jest porozumiewanie się! I właśnie tak robią wilki, przecież nie rozmawiają ze sobą po angielsku tylko więk-
szość rzeczy pokazują gestami i nieartykułowanymi dźwiękami!

 ‒ No… Chyba masz trochę racji. Zaraz poszukam potrzebnych informacji i zejdę do was na dół. A zrobisz mi naleśni-
ka z serem? -  powiedział przymilnie, a mama tylko się uśmiechnęła i zeszła do kuchni. Po godzinie wróciły ze szkoły 
starsze dzieci, mama przedstawiła im pomysł i chociaż były prawie dorosłe to chętnie przyłączyły się do zabawy. Tyl-
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ko tata nie chciał, bo stwierdził, że nie będzie się wygłupiał, ale jak mama wyjaśniła mu, że będzie przewodnikiem sta-
da to od razu zmienił zdanie! Czekali tylko na Maćka, który niebawem do nich dołączył.

 ‒ Te wilki naprawdę ze sobą rozmawiają! – powiedział wytrzeszczając na domowników oczy. – I  to nawet mają dużo 
sposobów na porozumiewanie się – mały był tak zafascynowany, że udzieliło się to całej rodzinie i po chwili siedzieli 
przy stole w jadalni i uczyli się wilczego języka:

 ‒ Kochanie, tylko pamiętaj, że nie musisz znaczyć terenu moczem, dobrze? – zagadnęła tatę mama z udawaną nadzie-
ją, a wszyscy wybuchnęli szczerym śmiechem – Uznajmy, że naszym terytorium jest nasz dom i nie potrzeba tego do-
datkowo zaznaczać. O nas możesz się ocierać, chociaż nie bardzo lubię pachnieć jak mężczyzna, ale mus to mus – całe 
stado musi pachnieć tak samo, a to przewodnik nadaje zapach. Acha, i nie wychodźcie na czworaka do ogrodu, bo są-
siedzi wezmą nas za szaloną rodzinkę! – nauka mijała w wesołej atmosferze. Najpierw ćwiczyli odgłosy:

 ‒ Chał, chał, chał – szczekała Ania, ale Maciek zaraz ją poprawił  - nie „chał”, ale „wuff ”, i tak ciszej. I krótko! Szczeka-
my jak ktoś się za bardzo zbliży do upolowanego zwierzęcia bez pozwolenia. Mamo, daj nam jakąś zdobycz!

 ‒ Udko kurczaka z obiadu może być?
 ‒ Może być – powiedział Maciek łaskawie. - Tylko je gdzieś ukryj! A wy uczcie się dalej. Jak warczycie to znaczy, że je-
steście źli. Skomlecie jak o coś prosicie. A jak będziemy się bawić to możecie piszczeć – dyrygował najmłodszy czło-
nek rodziny, a reszta wśród śmiechu ćwiczyła swoje role, aż odezwał się Paweł:

 ‒ Maciek, ale przecież wilki wyją. Wiesz po co?
 ‒ Oczywiście. Jak są daleko to dają znać innym gdzie są. Tak jak czasem mama woła w lesie „hop hop”, żebyś wiedział 
jak dojść do nas kiedy gdzieś się zagubisz. Ale to wycie ma też odstraszać wilki z innego stada od wejścia na nie swoje 
terytorium. Wyją też na zakończenie polowania – wtedy się cieszą. Jak takie wiwaty po meczu jak wygrywamy – to po-
wiedział do taty, bo do niego takie porównania najbardziej trafiały. – No i oczywiście sygnał do wycia daje przewodnik 
stada, a dopiero potem dołącza się reszta. Smuci mnie tylko, że nie powyję z wami, bo najmłodsze wilki raczej skom-
lą niż wyją, bo jeszcze nie potrafią.

 ‒ A o jakiej porze najczęściej wyją wilki? – zapytała Ania.
 ‒ O świcie i wieczorem. Jak wyją to są w bardzo dobrych nastrojach. Zacieśniają się wtedy więzi pomiędzy nimi. To tak 
jak w rozmowa i wspólna zabawa u nas w rodzinie – cieszył się Maciek i podekscytowany mówił dalej. – A słychać je 
jak syrenę karetki, nawet w odległości 2-3 kilometrów!

 ‒ No to już wszystko wiemy – podsumowała siostra i padła na kolana.
 ‒ Oj córcia, taka dorosła jesteś, na psychologię się wybierasz, a nie pamiętasz, że najwięcej informacji przekazuje się 
mową ciała? – mama pokręciła z niedowierzaniem głową.

 ‒ No tak… - zreflektowała się Ania – Ale to chyba podobnie jak u psów? Z pewnością gdy wilk się boi to podwija pod 
siebie ogon i kładzie uszy, jak babci Brutus.

 ‒ A jak jest zły to się jeży i pokazuje kły! I wygina grzbiet, żeby wyglądać na większego– wtrącił Paweł i dalej na zmia-
nę rzucali pomysłami:

 ‒ Jak chce zaatakować to też się jeży i warczy. I kuca, żeby się lepiej wybić i dalej skoczyć!
 ‒ A jak babcia udaje, że chce go kapciem zbić to się kładzie na ziemi, kładzie uszy i tak niewinnie patrzy…
 ‒ Ale przeważnie leży na brzuchu lub na boku i macha leniwie ogonem – pełen relaks!
 ‒ Gdy się bawi to biega i merda ogonem. I tak śmiesznie wysuwa do przodu przednie łapy!
 ‒ Merda też gdy się cieszy. I wystawia swój długaśny język – zachichotał Maciek. – Ale wyczytałem jeszcze, słuchaj tato, 
że rządzący wilk w celu pokazania swojej przewagi nad resztą stada staje sztywno na 4 łapach i patrzy innym po kolei 
długo w oczy. I jest też napisane, że się na nie wspina, ale ty na nas nie wchodź, dobrze? Bo nas zmiażdżysz! No i my 
też nie będziemy cię po pysku lizać pokazując poddaństwo, zgoda? 

 ‒ No dobrze, to wam daruję! – łaskawym tonem powiedział tata. – Ale tylko to. Do jedzenia ja podchodzę pierwszy, 
więc strzeżcie się! – zakrzyknął i wszyscy padli na kolana. Do wieczora biegali po domu na czworaka naśladując wil-
cze zachowanie. Zabawę zakończyli prawdziwym wyciem, a gdy Maciek już leżał w łóżku, a nie przy nim, powiedział 
do mamy:

 ‒ Wiesz mamusiu? Być wilkiem jest super, ale dużo lepiej jest być Maćkiem w naszej rodzinie. I zasnął, a śniły mu się 
wilcze opowieści…
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B. Ćwiczenia.

Cech kilka u wilka.
1. Celem ćwiczenia jest uświadomienie dzieciom, że wilki choć bardzo podobne do psów, są zwierzętami dzikimi, dla-

tego do życia potrzebują olbrzymich przestrzeni.
2. Wydrukuj Kartę pracy nr 1a, wytnij hasła i włóż je do nieprzezroczystego naczynia. 
3. Wydrukuj Kartę pracy nr 1b w formacie A3 i rozłóż na stole. 
4. Przygotuj dużą agrafkę oraz wstążkę lub smycz.
5. Podziel dzieci na 5-osobowe drużyny i wytłumacz zasady gry w kalambury. Psy przedstawiamy z przypiętą smyczą 

lub wstążką, którą trzyma inne dziecko. 
6. Każda grupa kolejno losuje hasło i je przedstawia. 
7. Po skończonej zabawie karteczki z zabawy rozdaj dzieciom – ich zadaniem jest ustalenie, czy są to zachowania psie, 

wilcze czy wspólne dla obu gatunków i wpisanie ich w odpowiednie miejsce na karcie pracy.
8. Porozmawiajcie na temat różnic w zachowaniu psów i wilków. 
9. Wyjaśnij dzieciom, że wilk ma dziką naturę i pomimo wielu wspólnych cech nie może być trzymany przez człowie-

ka w domu - potrzebuje dużych przestrzeni, a poza tym może być niebezpieczny. Psy są udomowionymi wilkami 
i posiadają wiele cech stworzonych przez hodowców, aby mogły żyć z człowiekiem, umilać mu czas, pomagać 
mu w pracy oraz w życiu. 

10. Podkreśl, że wiele zachowań wilczych wynika z ich stadnego życia, czego nie obserwujemy wśród psów. Żyjące w sta-
dzie wilki potrzebują ogromnych przestrzeni – wyjaśnij dzieciom, że zapewnienie im odpowiedniego do życia środo-
wiska jest również sposobem ich ochrony. Nawiązując do tego przejdźcie do dalszych ćwiczeń. 

Wilki ratujemy - o pomoc wyjemy!
1. Celem ćwiczenia jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony wilków. 
2. Rozdaj dzieciom kartę pracy nr 2 – po jednej na parę. 
3. Włącz dzieciom piosenkę Lady Pank „Wilki idą”, albo lepiej cover śpiewany przez dzieci. Oto link: http://www.

youtube.com/watch?v=aoF-gqUMnKs
4. Zachęć dzieci do zaśpiewania piosenki, a potem opowiedz jaka jest  historia powstania tej piosenki.
5. Do tablicy przypnij szary papier, na którym w przyklejonej białej chmurce wpisz temat dyskusji: Co możemy zrobić, 

aby pomóc chronić wilki?. Plakat podzielcie na trzy obszary (kolumny): Jak jest?, Jak powinno być?, Dlaczego nie jest tak, 
jak powinno być? oraz w prawym dolnym rogu wydziel miejsce na wpisanie wniosków podpisując je Wnioski.

6. Rozdaj dzieciom wycięte karteczki, po 10 z każdego koloru. Uczniowie udzielają odpowiedzi na trzy postawione py-
tania i umieszczają karteczki na szarym papierze za pomocą dwustronnej taśmy. 

7. Na karteczkach w kształcie koła opisują istniejący stan, na prostokątnych wpisują informacje o stanie idealnym, a na 
owalnych pomysły dlaczego nie jest tak jak być powinno. Zdania powinny być krótkie, ale konkretne.

8. Następnie dzieci formułują wnioski i umieszczają je w prostokątach, w odpowiednim miejscu na plakacie. Plakat po-
zostaje jako efekt przeprowadzonej dyskusji.

Polska Czerwona Księga Zwierząt.
1. Omów z dziećmi znaczenie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
2. Jeśli masz możliwość to przynieś Polską Czerwoną Księgę Zwierząt, aby dzieci mogły ją obejrzeć.
3. Rozdaj dzieciom atlasy z drapieżnikami Polski oraz karty pracy ucznia C, po jednym na dwie osoby.
4. Po rozwiązaniu zadań z karty pracy, zapytaj dzieci jakie drapieżniki udało im się spotkać w naturze i odnajdźcie je w 

atlasie. Porozmawiajcie na temat roli drapieżników w ekosystemie.
5. Poproś dzieci aby wyjaśniły jakie jest znaczenie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Zakończenie:
1. Podsumujcie wiadomości. Zapytaj dzieci w jaki sposób wilki komunikują się między sobą. 
2. Porozmawiajcie również o psach. Jaką rolę psy odgrywają w życiu ludzi? Postaraj się wytłumaczyć dzieciom, że obo-

wiązkiem człowieka jest chronić psich przodków. 
3. Dlaczego drapieżniki są potrzebne w przyrodzie? Jakie gatunki ssaków drapieżnych występują w Polsce?
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Słowniczek trudniejszych pojęć:
Introdukcja - celowe wprowadzenie do ekosystemu obcego gatunku, pochodzącego z innego obszaru geograficznego; 
często introdukcja wywołuje poważne zmiany w ekosystemie, polegające przede wszystkim na zmniejszeniu liczebności 
lub wymarciu gatunków rodzimych, które są konkurentami lub pokarmem gatunku introdukowanego.
Sznurowanie – ciąg tropów wilka układających się w regularną linię.
„Wilki idą” Lady Pank - jest to piosenka nagrana przez zespół Lady Pank w pierwszej połowie lat 90-tych. Nie zosta-
ła wydana na żadnej z płyt, ponieważ Jan Borysewicz napisał go do rysunkowego teledysku stworzonego przez Macieja 
Ćwieka do programu „Animals”, w celu obrony zagrożonych odstrzałem wilków z Białowieży.
Stan ochrony wilka w Polsce - w Polsce wilk podlega ochronie ścisłej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 26 września 2001, jednak ochronie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa, podlegał już od kwietnia 1998 r. Wcześniej wilki były masowo zabijane, nawet wypłacano za to pre-
mie, które zostały zniesione dopiero w 1975 roku. W tej chwili nie można na nie polować, co nie przeszkadza kłusowni-
kom nadal tępiącym te stworzenia. Zgodnie z prawem można odstrzelić tylko osobniki niebezpieczne lub atakujące sta-
da. Skarb Państwa odpowiada za szkody spowodowane przez wilki. Od 1 kwietnia do 15 lipca obowiązuje ochrona stre-
fowa w promieniu 500 metrów od nory - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ga-
tunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237). 
Polska Czerwona Księga Zwierząt - jest listą gatunków zagrożonych na terenie Polski. Powstała na wzór międzyna-
rodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zawiera opisy poszczególnych gatunków wraz z mapami ich roz-
mieszczenia i stopniem zagrożenia oraz proponowanymi sposobami ochrony. Pierwsze jej wydanie miało miejsce w 1992 
roku. Wilk zaklasyfikowany został do kategorii NT, czyli niższego ryzyka. Brak zmiany w podejściu do tego drapieżnika 
doprowadzić może do jego wyginięcia.

Wybrane pozycje z literatury:
1. H. Okarma, Wilk: Monografia przyrodniczo-łowiecka, 1992.
2. http://www.2007.przyroda.katowice.pl/czerwona_ksiega_kregowcow.html
3. Piosenka: http://www.youtube.com/watch?v=aoF-gqUMnKs
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„Wilki ratujemy – o pomoc wyjemy!” -  karta pracy nr 1a

Przestraszone wilki Agresywne wilki Radosne wilki Szczekający wilk 
(wuff… wuf…)

Wilk atakujący 
zająca

Pies przewodnik 
niewidomego

Pies bawiący się 
z człowiekiem

Pies na spacerze 
na smyczy

Pies wyrywający się 
do spacerującego 

kota
Przestraszony pies

Wilk przywódca 
przez ocieranie się 

przekazujący innym 
swój zapach

Szczekający pies 
(hau hau)

Wilki szukające się 
w lesie – wycie

Wadera karmiąca 
młode

Wilki wyjące po 
złapaniu jelenia – 

triumf
Sznurujące wilki

Wilk przywódca je-
dzący jelenia, gdy 

reszta 
czeka na pozwolenie

Bawiące się 
młode wilki

Wilk rządzący – pa-
trzy innym wilkom 

długo w oczy
Aportujący pies
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„Wilki ratujemy – o pomoc wyjemy!” -  karta pracy nr 1b

PSY

WILKI

PSY/WILKI
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„Wilki ratujemy – o pomoc wyjemy!” -  karta pracy nr 2

„Wilki idą”, 
lady Pank

Takie czyste, takie śliczne / 
pyski mają sympatyczne / 
- włosy uczesane / 

Idą wilki borem, lasem / 
krokiem, skokiem, hopsasasem / 
- przez góry i dołki / 

Tu jelonek, a tam szyszka / 
tu ogonek, a tam myszka / 
- fikają koziołki / 

Wilki idą, wilki idą / 
drży ze strachu na ich widok / 
i mały i duży / 

Polowały na niedźwiedzia / 
zobaczyły łeb od śledzia / 
- wieją aż się kurzy / 

Wilki idą, wilki idą / 
drży ze strachu na ich widok / 
i mały i duży / 

Płyną chmury jak latawce / 
leżą wilki w miękkiej trawce / 
- grzeją sobie brzuchy / 

Patrzy na nie spoza krzaków / 
wystraszonych sześć ślimaków / 
- jeż i dwie ropuchy / 

Idą wilki ścieżką wilczą / 
to zawyją, to zaryczą / 

-a-u-ła-łu, a-u-ła-łu / 

Poszły sobie na jagody / 
wywaliły się do wody / 
- bardzo im wesoło / 

To się gryzą, to się lubią / 
to się znajdą, to się zgubią / 
- pośród leśnych chaszczy / 

Zaczajone pod krzakami / 
kłapią groźnie zębiskami / 
- ogniem zieją z paszczy / 

Wilki idą, wilki idą / 
drży ze strachu na ich widok / 
i mały i duży / 

Wilki idą, wilki idą / 
drży ze strachu na ich widok / 
i mały i duży”.
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„Wilki ratujemy – o pomoc wyjemy!” -  karta pracy nr 3a

1. Połączcie obrazki wilka i dziecka, na których wyrażone są takie same emocje.
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2. Poniżej widzicie okładkę Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Pokolorujcie ją – nazwa sama wskazuje na jaki kolor! 

„Wilki ratujemy – o pomoc wyjemy!” -  karta pracy nr 3b
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„Wilki ratujemy – o pomoc wyjemy!” -  karta pracy nr 3c

1. Wilk w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt zaliczany jest do kategorii NT co jest skrótem od angielskiego near 
threatened, a po polsku znaczy bliski zagrożenia. Do tej kategorii należą również:

Uzupełnijcie poniższą tabelkę przyporządkowując wymienione zwierzęta do gromad do których należą. W razie wątpli-
wości wykorzystajcie atlasy zwierząt rozdane przez nauczyciela.

1. ciosa
2. dzięcioł białogrzbiety 
3. głowacz pręgopłetwy 
4. kania czarna 
5. kania ruda (rdzawa) 
6. kiełb białopłetwy 
7. kiełb Kesslera 
8. koszatka 
9. minóg strumieniowy 
10. minóg ukraiński 
11. mroczek pozłocisty 
12. niedźwiedź brunatny 
13. nocek Bechsteina 
14. piskorz 
15. płochacz halny 

16. podróżniczek 
17. popielica 
18. puchacz 
19. różanka 
20. rybitwa białoczelna 
21. rybitwa białoskrzydła 
22. ryjówka średnia 
23. ryś 
24. sapa 
25. tchórz stepowy 
26. traszka grzebieniasta 
27. wilk 
28. zielonka 
29. żaba zwinka 
30. żołna

Lp. Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki
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„Wilki ratujemy – o pomoc wyjemy!” -  karta pracy nr 3c

2. Na poniższych rysunkach rozpoznajcie sylwetki ssaków z poprzedniego ćwiczenia i ich nazwy wpiszcie pod rysun-
kami. Czerwoną kredką zakreślcie na rysunku sylwetki ssaków drapieżnych. 

3. Korzystając z atlasu zwierząt podajcie trzy przykłady ssaków drapieżnych nie wymienionych w poprzednim ćwicze-
niu.

      a.  ..........................................................................................................

      b.  ..........................................................................................................

      c.  ..........................................................................................................


