
Witam serdecznie.  

Zbliża się czas, gdy wyruszymy do lasu – czy to na spacer, czy też na grzybobranie. Dziś proponuję 

Wam poznanie dzikich zwierząt, które możemy tam spotkać . Pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy 

gośćmi w lesie, a jego mieszkańcami są:  

1. Sarny -  to smukłe, średniej wielkości zwierzęta  z rodziny jeleniowatych, mają krótkie poroże 

i nie mają ogona. Mają przeważnie kolor brązowy, latem zmienia kolor na czerwonawy, zimą 

na ciemniejszy szary. Mają jasną plamę wokół biodra, 

 

 

 

 

 

Ciekawostki o sarnach odnajdziecie na : https://puszcza.tv/przyroda/p/7/ciekawostki-o-sarnach 

2. Dziki –– gatunek dużego, lądowego ssaka z rodziny świniowatych. Dzik  jest jedynym 

przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Jest przodkiem świni domowej. 

Gatunek inwazyjny poza naturalnym zasięgiem występowania 

Więcej informacji odnajdziecie na: 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/dzik-europejski-opis-wystepowanie-i-zdjecia-zwierze-

dzik-europejski-ciekawostki,20189.html 

 

 

https://puszcza.tv/przyroda/p/7/ciekawostki-o-sarnach
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/dzik-europejski-opis-wystepowanie-i-zdjecia-zwierze-dzik-europejski-ciekawostki,20189.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/dzik-europejski-opis-wystepowanie-i-zdjecia-zwierze-dzik-europejski-ciekawostki,20189.html


3. Lisy - jeżeli nie odczuwa on strachu przed człowiekiem (nie ucieka) może to oznaczać, że jest 

chory na wściekliznę (lisy często na nią chorują i w konsekwencji od niej giną). Lisy to bardzo 

chytre i przebiegłe zwierzęta. Często zdarza nam się mówić o kimś "jest 

chytry/przebiegły/sprytny jak lis". 

A to ciekawe - https://wieleliter.pl/2018/09/24/trzynascie-ciekawostek-o-lisach/ 

 

 

 

4. Borsuki – są nocnymi zwierzętami, w dzień śpią sobie w norach pod ziemią. Cechą 

charakterystyczną jest budowanie przez nich pod ziemią "ślepych uliczek" w celu schronienia 

się przed drapieżnikami, w przypadku zaskoczenia ich w norze. Co roku borsuki zmieniają 

swoje "miejsce zamieszkania" budując nowe nory. 

 

https://wieleliter.pl/2018/09/24/trzynascie-ciekawostek-o-lisach/


 

Więcej informacji odnajdziecie na: https://fajnepodroze.pl/borsuk-ciekawostki-informacje-fakty/ 

5. Wiewiórki - są małe, rude, zwinne i szybkie. Czasami tak szybko śmigną nam przed oczami, że 

nawet ich nie zauważymy. 

 

Czego jeszcze nie wiem o wiewiórkach- https://ciekawostki.online/ciekawostki/89/o-wiewiorkach/ 

6. Jeże - Są to zwierzęta bardzo charakterystyczne, gdyż zamiast sierści mają na ciele igły. Gdy 

wyczują niebezpieczeństwo zamieniają się w kulkę z wystającymi, ostrymi igiełkami. W ten 

sposób mogą obronić się np. przed drapieżnikami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fajnepodroze.pl/borsuk-ciekawostki-informacje-fakty/
https://ciekawostki.online/ciekawostki/89/o-wiewiorkach/


Ciekawostki o jeżach - https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-jezach-dla-dzieci/ 

7. Dzięcioły - jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych ptaków, jego przysmakiem są termity, 

które żyją w korach drzew, aby je upolować dzięcioł stuka dziobem w drzewo, mocno 

hałasując. Jest ptakiem "dziennym", w nocy odpoczywa. 

  

                   Dzięcioł duży                                                                 Dzięcioł zielony  

8. Sowy - ptaki, w dzień najczęściej śpią, a uaktywniają się nocą. Jest to ciekawy gatunek 

ptaków, gdyż potrafią obracać głową o 360 stopni.  

 

 

                                                                                                           Puchacz  

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-jezach-dla-dzieci/


Ciekawostki o sowach - https://terefe.pl/informacje-sowy-dla-dzieci/ 

9. Zające – Krótki ogon zająca (tzw. omyk) z wierzchu jest czarny, a od spodu biały. Reszta ciała 

pokryta jest szarawo–rdzawą sierścią. Długie uszy zająca nazywamy słuchami, a nogi - 

skokami. Zając lubi otwarte przestrzenie: łąki, pola uprawne. W takich miejscach potrafi 

skakać z prędkością nawet 80 km/h. W głębi rozległych lasów rzadko można go spotkać. Jest 

wyłącznie roślinożerny. 

 

 

Ciekawostki o zającach- https://ciekawostki.online/ciekawostki/16/o-zajacach/ 

 

 

Pamiętaj !!! 

Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt.  

 

Po tak sporej dawce informacji weźmy kredki do ręki i do dzieła. Poniżej znajdziecie kilka 

kolorowanek dotyczących dzikich zwierząt naszych lasów. 

https://terefe.pl/informacje-sowy-dla-dzieci/
https://ciekawostki.online/ciekawostki/16/o-zajacach/


 



 



 

Proponuję dziś zajęcia ruchowe z balonami - https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk .  

Miłej zabawy.  

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk

