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1.Do której kategorii pasują te zwierzęta? 
krokodyl, gołąb, wieloryb, dzik, żyrafa, wąż,  kaczka, jeleń, lis, słoń, koza, lew, hiena, wiewiórka, orzeł, 

niedźwiedź, zebra, indyk, koń, żółw, wróbel, hipopotam, osioł, wilk, krowa 

Zwierzęta 
leśne 

 
 
 
 

Zwierzęta 
gospodarskie 

 
 
 
 

Zwierzęta 
wodne 

 
 
 
 

Ptaki  
 
 
 

Zwierzęta z 
sawanny 

 
 
 
 

 

2.Most of the pictures have wrong names next to them. Correct them. 
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3.Znasz te zwierzęta? Write down the names of the animals. 
 

 
4.Znasz te insekty? Do you know these insects? Read the description and guess what it is. 
pająki, muchy, pszczoły, mrówki, komary 

1. Są małe, często czarne i bardzo pracowite. Mają królową. Nie latają. - .................................... 

2. Są czarno-żółte. Lubią kwiaty. Robią miód. - ..................................................... 

3. Są bardzo irytujące! Lubią pić naszą krew. Mieszkają blisko wody i są bardzo aktywne w lecie. - 

.............................................................. 

4. Są czarne, robią „bzzzzzz” i latają w mieszkaniu. Są bardzo szybkie, więc kiedy próbujemy je 

zabić, zwykle uciekają. Lubią stare jedzenie i kupę. - .................................................................... 

5. Mają 8 nóg i lubią jeść muchy. W Polsce mówimy, że nie wolno ich zabijać, bo wtedy pada 

deszcz. Dużo ludzi się ich boi. - .............................................................. 

5.Widziałeś/aś kiedyś dzikie zwierzę? Opisz spotkanie z nim! (Nie musi być prawdziwe)  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.Pamiętasz swoją ulubioną kreskówkę z dzieciństwa? Czy były tam zwierzęta? Opisz 

swoją ulubioną zwierzęcą postać z kreskówki. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Odpowiedzi: 
1. 

Zwierzęta leśne: dzik, wąż, jeleń, lis, wiewiórka, niedźwiedź, wilk 

Zwierzęta gospodarskie: kaczka, koza, indyk, krowa, osioł, koń 

Zwierzęta wodne: krokodyl, wieloryb, żółw, kaczka, hipopotam, 

Ptaki: gołąb, kaczka,wróbel, indyk, orzeł 

Zwierzęta z sawanny: żyrafa, słoń, hiena, zebra, hipopotam 

2. 

Od lewej od góry: żyrafa zółw lis 

Słoń, indyk, wilk 

Wąż, wieloryb, orzeł 

 

3. 

Niedźwiedź, jeleń 

Kaczka, wiewiórka 

Dzik, koza 

Indyk, osioł 

4. 

1.mrówki, 2.pszczoły, 3.komary, 4.muchy, 5.pająki 
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