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ZWIERZAKI

 

POLSKIE LASY

WIEWIÓRKI, JEŻE I INNE SSAKI



Czy wiesz, jak ratuje się jeże, wiewiórki,
maskonury i wieloryby ?

Chcesz zainteresować dzieci tematyką
bioróżnorodności i ochrony dzikich zwierząt?

Chcesz pokazać dzieciom, jak inne dzieci
chronią dzikie zwierzęta, a jednocześnie
chcesz  wesprzeć ich ochronę i ratowanie?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi
tak, to Akcja „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”, a 
 tym samym poniższa publikacja, jest
właśnie tym czego szukasz

Publikacja "Dzieciaki Ratują Zwierzaki -
wiewiórki, jeże i inne ssaki" jest elementem
Akcji, skierowanej do dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, której
celem jest zapoznanie dzieci z życiem  i
ochroną  zwierząt w różnych częściach
świata. W pierwszej edycji Akcji
chartytatywno - edukacyjnej, Fundacja
CultureLab skupia się na  dwóch
odmiennych regionach:  na Morzu
Arktycznym oraz na Polsce. 

zainteresowanie dzieci tematyką
bioróżnorodności i ochrony zwierząt.
Poprzez różnorodne działania dzieci
poznają dzikie zwierzęta zamieszkujące
Morze Arktyczne oraz lasy Polski.
kształtowanie u dzieci postawy
zaangażowania społecznego,
wsparcie działań pomocowych na rzecz
ochrony i rehabilitacji zwierząt
zamieszkujących obszary arktyczne oraz
polskie lasy

Dzięki filmom, zdjęciom, prezentacjom,
spotkaniom online z zootechnikami z
ośrodków ratowania zwierząt oraz
scenariuszom tworzonym przez Fundację
CultureLab dzieci dowiedzą się, jak żyją i jak
chronione są dzikie zwierzęta w różnych
częściach świata, a na koniec będą mogły
podjąć decyzję czy chcą wesprzeć ochronę
poprzez charytatywny kiermasz.

Celem Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” jest:

Więcej o Akcji dowiesz się na naszej
stronie www.culturelab.pl

 
Wszystkie załączniki do publikacji są

na stronie www.tuptuptup.org.pl
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WIEWIÓRKI, JEŻE I INNE SSAKI

https://tuptuptup.org.pl/mterialy_drz/
https://www.culturelab.pl/co-robimy/zglos-sie-do-akcji-dzieciaki-ratuja-zwierzaki/


Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
czuwa nad bocianami, nietoperzami i
ptakami wędrownymi.
Gostyńsko-Włocławski Park
Krajobrazowy bierze pod swoje skrzydła
zarówno ptaki brodzące, jastrzębiowe, 

Na terenie Polski funkcjonuje blisko 100
ośrodków rehabilitacji zwierząt. W każdym
województwie funkcjonują przynajmniej trzy
takie placówki. Większość z nich zajmuje się
zarówno ptakami, ssakami i gryzoniami
żyjącymi w lasach oraz na łąkach, jak i w
miejskich parkach. Większość ośrodków
opiekuje się niemal wszystkimi gatunkami
zwierząt. Niektóre mają jednak swoje
specjalizacje.

Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego
rehabilituje wyłącznie foki i morświny.
Ośrodek Jeżurkowo troszczy się o
najmniejsze ssaki – jeże i wiewiórki oraz
bobry, nietoperze czy zające.

       sokołowe, żurawiowe, siewkowe, jak i  
       mewy czy sowy.

W ramach pierwszej edycji Akcji „Dzieciaki
Ratują Zwierzaki” postanowiliśmy wesprzeć
te ośrodki, które opiekują się najmniejszymi
zwierzętami, przede wszystkim jeżami i
wiewiórkami. 

Jak wielu zwierzętom pomagają ośrodki
rehabilitacji zwierząt?
Człowiek zmienia swoje otoczenie. Tereny 
zajmowane niegdyś przez dzikie zwierzęta
coraz bardziej się kurczą. Sprawia to, że
świat dzikiej przyrody przenika do miast i
miasteczek. A to wywołuje „konflikt”. Co roku
kilkadziesiąt tysięcy zwierząt jest
wspieranych przez ośrodki rehabilitacji
dzikich zwierząt, które przyjmują zarówno
zwierzęta pokolizyjne, jak i zwierzęta
poszkodowane przez innego rodzaju
„kontakt z cywilizacją”. Według raportu NIK
co roku dochodzi do ponad 200 wypadków i
23 000 kolizji z udziałem zwierząt. Do
ośrodków trafiają ptaki, które wpadły na
ekrany dźwiękochłonne czy linie 
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WSTĘP
MOC WIEDZY O RATOWANIU DZIKICH

ZWIERZĄT W POLSCE 



Czy można przygarnąć dzikie zwierzę?
Dzikich zwierząt nie należy przygarniać i
dokarmiać. Podany pokarm może im
zaszkodzić. Na przykład najczęstszym
błędem w przypadku ptaków jest
dokarmianie ich chlebem. Zakwasza on
organizm zwierzęcia i w dłuższej
perspektywie może doprowadzić do ich
śmierci.

Co ciekawe, szczególnym przypadkiem jest
zwierzyna łowna. Starosta może wyrazić
zgodę na okres do sześciu miesięcy na
przetrzymywanie zwierzyny osobie, która
udzieli pomocy na własny koszt, z powodu
osierocenia, wypadku lub innego
uszkodzenia ciała zwierzęcia. Nie dotyczy to
pomocy medycznej.

Co dzieje się ze zwierzętami, które trafią do
ośrodka?
Każde zwierzę wymagające pomocy
medycznej spędza jakiś czas w szpitaliku –
czasami wystarcza sama obserwacja,
czasami proces leczenia trwa jakiś czas.
Następnie wyleczone zwierzę trafia do
zagrody zewnętrznej, żeby przypomnieć
sobie albo się nauczyć całkiem od nowa, jak
żyć w dziczy. W zagrodzie zewnętrznej
najmniejsze zwierzęta żyją w kontrolowanej
wolności. Nie mają kontaktu z ludźmi, żyją
własnym życiem. Od pełnej wolności zagroda
różni się tylko tym, że codziennie pojawia się
jedzenie. Kolejnym krokiem jest 
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Jeśli znajdziemy ranne zwierzę, które
potrzebuje naszej pomocy, należy
zawiadomić o tym odpowiednie służby.
Instytucją „pierwszego kontaktu” jest
gmina. Przedstawiciele gminy są
odpowiedzialni za interwencje oraz, jeśli
zachodzi taka potrzeba, transport
zwierząt do ośrodków rehabilitacji.

W przypadku młodych zwierząt, które
wydaje się nam, że są porzucone, warto
najpierw zorientować się, czy
rzeczywiście maluch potrzebuje 

energetyczne. Dostarczane są zwierzęta
zaatakowane przez wolno biegające lub
zdziczałe psy czy koty. W ośrodkach lądują
wygłodniałe zwierzęta, które zbyt szybko
zakończyły okres hibernacji lub nie
dostosowały się do warunków panujących
na dworze. Nierzadko pacjentami ośrodków
są młode zwierzęta (jeże, wiewiórki,
nietoperze), które są zabierane z lasu i
ogrodu do domów przez ludzi
nieświadomych szkodliwości takich czynów.

Czy każdemu samotnemu, małemu
zwierzęciu należy pomóc?
Widok rannego lub porzuconego dzikiego
zwierzęcia w naturalny sposób budzi chęć
niesienia pomocy. Czasem jednak ta
pomoc, udzielona w nieodpowiedni sposób,
może wyrządzić zwierzęciu krzywdę.
Jak informuje Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, „o ile zazwyczaj wiemy, jak
zachować się w stosunku do zwierząt, które
na co dzień towarzyszą człowiekowi, to
zwierzęta dzikie i wolno żyjące mogą mieć
zupełnie inne potrzeby”.

Pełna lista ośrodków znajduje się na stronie
internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.

Do czasu przyjazdu osób
interweniujących naszym zadaniem jest,
w zależności od gatunku oraz
możliwości, zabezpieczenie zwierzęcia,
tak by nie stała się mu krzywda.
Wskazane jest również, aby pozostać na
miejscu do czasu przyjazdu osób, które
udzielą pomocy zwierzętom.

pomocy. Być może rodzice wyruszyli
właśnie na poszukiwanie pokarmu i
wrócą lada moment. Ingerencja
człowieka w takich przypadkach może
mieć fatalne skutki i rzeczywiście
doprowadzić do porzucenia młodego
przez rodziców. Jeśli mamy zatem
wątpliwości, warto poobserwować
zwierzę dłużej lub skontaktować się z
osobami albo organizacjami, które
pomogą właściwie ocenić sytuację.
Może to być leśniczy, pracownik
regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,
przyrodnik, pracownik ośrodka
rehabilitacji zwierząt, członek
stowarzyszenia czy towarzystwa, które
zajmuje się ochroną zwierząt.

http://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce


plansza z lasem w formacie A3, do druku
(zał. 1.1)
plansza ze zwierzętami w formacie A4,
do druku i wycięcia (zał. 1.2 i 1.3)

Cel: zapoznanie dzieci z ssakami
zamieszkującymi polskie lasy

Materiały:

Przebieg zajęć:
Nauczyciel pokazuje dzieciom
wydrukowaną planszę z lasem (zał. 1.1).
Informuje, że przez całe zajęcia będzie
dołączać do planszy dodatkowe informacje
o różnych zwierzętach zamieszkujących
polskie lasy. Następnie zawiesza „leśną
planszę” w widocznym miejscu sali, tak by
wszystkie dzieci mogły ją zobaczyć.

Nauczyciel mówi swoimi słowami:
Czy wiecie, że w polskich lasach żyje więcej
gatunków zwierząt niż roślin? Największe i
przez to najbardziej znane ssaki to: borsuki,
bobry, daniele, dziki, jelenie, jeże, kuny, lisy,
łasice, łosie, nietoperz mopek, niedźwiedzie,
norki, rysie, sarny, tchórze, wilki, wydry,
zające i żubry. To te najbardziej znane, ale
jest przecież całe mnóstwo mniejszych lub
mniej popularnych. Las jest domem dla  

wielu zwierząt. Stwarza zwierzętom
korzystne warunki do życia, bo znajdują w
nim pokarm i bezpieczne kryjówki.
Podpatrywanie ich w naturalnym środowisku
nie jest łatwe, dlatego bardzo jestem
ciekawa, jakie gatunki udało Wam się
zaobserwować podczas rodzinnego spaceru
po lesie.

Kiedy dzieci odpowiedzą na zadane pytanie,
nauczyciel wyjmuje wcześniej wydrukowane i
wycięte ilustracje zwierząt (zał. 1.2 lub 1.3) i
pyta, czy dzieci rozpoznają
zwierzęta, które przed chwilą zostały
wyliczone. Nauczyciel po kolei pokazuje
wybrane zwierzę i prosi dzieci o podanie jego
nazwy. W taki sposób cała grupa zobaczy:
wilka, niedźwiedzia, sarnę, łosia, zająca, jeża,
wiewiórkę, borsuka i kilka innych leśnych
ssaków.

Rozpoznane zwierzęta nauczyciel zawiesza
przy „leśnej planszy” i informuje dzieci, że już
niedługo dowiedzą się czegoś więcej na ich
temat.

Informacja dla nauczyciela: Pierwsza edycja
Akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” nastawiona
jest na ratowanie najmniejszych leśnych
ssaków (jeży, wiewiórek i borsuków).
Większość materiałów edukacyjnych w tej
książce dotyczy właśnie tych gatunków.
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uwolnienie pensjonariusza – zwierzę udaje
się „na swoje”, a człowiek całkowicie traci z
nim kontakt.

Jeśli zwierzę ma trwały uszczerbek na 

zdrowiu, na przykład straciło oko, ma złamane
skrzydło lub posiada inne złamanie
uniemożliwiające funkcjonowanie w
warunkach naturalnych, to pozostaje w azylu
do końca życia.

ROZPOZNAJEMY ZWIERZĘTA ZAMIESZKUJĄCE POLSKIE LASY1.



prezentacja Lasów Państwowych
prezentacja dotycząca jeży i wiewiórek
(zał. 2.1)
„leśna plansza” (zał. 1.1) oraz ilustracje
zwierząt (zał. 1.2 lub 1.3) omówione z
dziećmi

Cel: zapoznanie dzieci z najbardziej
charakterystycznymi cechami wybranych
ssaków zamieszkujących polskie lasy

Materiały:

Przebieg zajęć:
Nauczyciel przypomina dzieciom, jakie ssaki
zamieszkują polskie lasy. Dla utrwalenia
wiadomości ponownie pokazuje plansze i
ilustracje zwierząt z zadania 1.

Kiedy dzieci rozpoznają i nazwą zwierzęta
poznane na wcześniejszych zajęciach,
nauczyciel informuje, iż teraz dowiedzą się
kilka najważniejszych faktów na temat
wybranych* zwierząt. Nauczyciel włącza
odpowiedni fragment prezentacji i
opowiada dzieciom, jak żyje jeż, borsuk czy
wiewiórka zamieszkująca polskie lasy*. Pod
koniec prezentacji zadaje dzieciom kilka
pytań dotyczących usłyszanych
wiadomości.

Gdy tylko dzieci dobrze odpowiedzą na
pytania, nauczyciel bierze ilustrację
omawianego zwierzaka i zamieszcza go na
„leśnej planszy”. Następnie przechodzi do
innego zadania ruchowego, plastycznego
czy zręcznościowego zaproponowanego w
publikacji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”.

*Sugestie: W prezentacjach 2.1 oraz Lasów
Państwowych, będą przedstawione wszystkie
zwierzęta z „leśnej planszy” przedstawionej
w zadaniu 1. Prezentacje można pokazać w
całości i w trakcie jednych zajęć opowiedzieć
o wszystkich zwierzętach. Sugerujemy
jednak, aby codziennie wybierać tylko jeden–
dwa zwierzątka. Po obejrzeniu prezentacji i
zdobyciu przez dzieci podstawowej wiedzy na
temat wybranego zwierzęcia, nauczyciel
przyczepia do „leśnej planszy” poznane
zwierzę, a następnie może przejść do innych
zadań z poniższej publikacji. Zachęcamy do
przeprowadzenia dowolnych zadań o
numerze od 7 do 11, takich jak: kolorowanki,
wycinanki, łączenie w kropki, szukanie śladów
itp. W takim sposób nauczyciel umożliwi
dzieciom stopniowe przyswajanie wiedzy.
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2. POZNAJEMY NAJWAŻNIEJSZE CECHY MAŁYCH ZWIERZĄT ORAZ
WIĘKSZYCH ZWIERZĄT

3. JAK POMAGAMY WIEWIÓRKOM, JEŻOM I BORSUKOM

 wstęp do publikacji Dzieciaki Ratują
Zwierzaki
 film o pomocy sarnom i rysiom pt. Weź
lekcje z lasu odc. 13 - Zwierzęta (od 13
minuty do końca)
 film o pomocy jeżom i wiewiórkom pt.
Rok w Jeżurkowie 

Cel: zapoznanie dzieci z wiedzą na temat
ochrony i ratowania dzikich zwierząt w
ośrodkach rehabilitacji. Uświadomienie, w
jaki sposób przebiega opieka nad
zwierzętami w Polsce

Materiały:

film Podsumowanie roku 2016,
pokazujący, jak się odkarmia i
usamodzielnia jeże 
film o uratowaniu trzech małych jeży pt.
Historia Serpiko i Zabrzusiów 
film Kiedy jeż potrzebuje pomocy,
pokazujący jakie cechy fizyczne
charakteryzują jeża potrzebującego
pomocy 
film o pomocy nietoperzom i borsukom
(zał.3.1)
film o dorastaniu jeży

https://youtu.be/Jo8feuPtwww
https://www.facebook.com/watch/?v=566327767819633&ref=external
https://youtu.be/aMOlz0WE17M
https://www.youtube.com/watch?v=Uyb3sysgC0Y
https://www.youtube.com/watch?v=BAxwO85JGQ0
https://www.youtube.com/watch?v=BAxwO85JGQ0
https://www.tvp.info/48374019/lesne-pogotowie-w-mikolowie-zaopiekowalo-sie-malymi-jezykami-zwierzeta-nakarmiono-mlekiem-wieszwiecej


Przebieg zajęć:
Nauczyciel informuje, że na warsztatach „Jak
pomagamy wiewiórkom, jeżom i borsukom”
dzieci będą mogły zobaczyć, w jaki sposób
pomaga się dzikim zwierzętom w Polsce.
Dzieci zobaczą filmy pokazujące rehabilitację
jeży, wiewiórek, borsuków, nietoperzy i zajęcy.

Przed puszczeniem filmów nauczyciel
informuje o kilku najważniejszych kwestiach,
opisanych we Wstępie do publikacji Dzieciaki
Ratują Zwierzaki. Na koniec dodaje, że na
filmie dzieci zobaczą na własne oczy, iż w
ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt
znajduje się wiele pomieszczeń i zagród.

Po trafieniu do ośrodka jeże, wiewiórki i zające
wymagające pomocy medycznej, spędzają
początkowy czas w szpitalu. Czasami
wystarcza sama obserwacja, czasami proces
leczenia trwa jakiś czas. Następnie wyleczone
zwierzęta trafiają do zagrody zewnętrznej,
żeby przypomnieć sobie albo się nauczyć
całkiem od nowa, jak żyć w dziczy. W
zagrodzie zewnętrznej najmniejsze zwierzęta
żyją w kontrolowanej 

Jak poznać, że jeż jest odwodniony?
Jak wygląda skóra zdrowego,
nawodnionego jeża?
Czym karmi się jeże, gdy są malutkie?
Czy jeże posiadają kolce od samego
urodzenia?

W jaki sposób karmiono wiewiórkę?
Czy daje się jej orzeszki, czy mleko?
Jak duża jest młoda wiewiórka? Czy
jest większa od ręki?

Jeż:

Wiewiórka:
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4. ODGŁOSY ZWIERZĄT

komórka lub komputer
głośnik (opcjonalnie)
plik MP3 z odgłosami zwierząt (zał. 4.1)
ilustracje zwierząt (z zał. 1.2 należy wybrać
zdjęcie jeża, wiewiórki, wilka, żubra,
nietoperza, jelenia oraz lisa)

Cel: zapoznanie dzieci z odgłosami najbardziej
pospolitych leśnych ssaków

Materiały:

Przebieg zajęć:
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel
przygotowuje plik MP3 (zał. 4.1) oraz głośnik)
oraz drukuje lub przygotowuje na ekranie
zdjęcia zwierząt (zał. 1.2).

Nauczyciel wprowadza dzieci w temat: Już
dobrze wiecie, że w polskich lasach żyje wiele
różnorodnych gatunków zwierząt. Są
niewielkie owady takie jak mrówki, motyle czy 

dzikie pszczoły. Żyją tam gady, takie jak
jaszczurki, węże czy żółwie błotne. Można
usłyszeć ptaki, takie jak dzięcioły, kukułki,
drozdy, oraz najbardziej nam znane i największe
z leśnych zwierząt – ssaki, takie jak
niedźwiedzie, łosie czy wilki.

Nauczyciel powraca z dziećmi do wiedzy
zdobytej w zadaniu 1 “Wstęp o zwierzakach”.
Może też opowiedzieć własnymi słowami
najważniejsze informacje na temat zwierząt.
Następnie nauczyciel informuje dzieci, że skoro
już wiedzą, które zwierzęta mieszkają w polskich
lasach, teraz pora sprawdzić, czy na podstawie
dźwięku dzieci będą umieć je rozpoznać.
Maluchy powinny wytężyć słuch i postarać się
zgadnąć, jakie zwierzę słyszą. Jeśli potrafią,
niech wskażą je na obrazku.

Nauczyciel po kolei puszcza dźwięki z pliku MP3
i naprowadza dzieci na prawidłową odpowiedź.

wolności. Nie mają kontaktu z ludźmi, żyją
własnym życiem. Od pełnej wolności zagroda
różni się tylko tym, że codziennie pojawia się
jedzenie. Kolejnym krokiem jest uwolnienie
pensjonariusza – zwierzę udaje się „na
swoje”, a człowiek całkowicie traci z nim
kontakt.

Nauczyciel informuje, że dzieci zobaczą kilka
filmów przedstawiających, jak dokarmiane są
najmłodsze zwierzęta i w jaki sposób
dochodzą do pełni sił w ośrodkach
rehabilitacji. Po obejrzeniu filmu nauczyciel
zadaje dzieciom pytania.



7. ŁĄCZENIE KROPEK

opowiadanie (zał. 5.1)
ilustracja zwierząt (5.2)

Cel: zaznajomienie dzieci z wiedzą na temat
zwierząt. Zainspirowanie do przedstawienia
teatralnego

Materiały:

Przebieg zadania:
Nauczyciel czyta opowiadanie dzieciom i 
zachęca do zapamiętania informacji

zawartych w czytance. Po przeczytaniu całego
opowiadania dzieli dzieci na role. Każdemu
dziecko przyporządkowuje odpowiedni
fragment tekstu.

Opowiadanie napisane jest w taki sposób, by
można było stworzyć z niego krótkie
przedstawienie.
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5. OPOWIADANIE O ZWIERZĘTACH

wydrukowane wybrane strony z pliku
„Łączenie kropek” (zał. 7.1)
kredki lub ołówki

Cel: poznanie przez dzieci kształtu
wiewiórki, jeża, lisa, dzika, bobra.
Zapoznanie dzieci z cyframi i liczbami

Materiały:

Przebieg zadania:
Nauczyciel rozdaje dzieciom wybrane kartki
z pliku „Łączenie kropek”. Dzieci będą
musiały połączyć kropki i odwzorować
kształt wiewiórki, lisa, dzika, jeża czy bobra.
Nauczyciel może też zachęcić maluchy do
pokolorowania kształtu i dorysowania
„atrybutu” zwierzaka.

6. LABIRYNT

wydrukowane wybrane labirynty (zał.
6.1)
kredka lub ołówek

Cel: nauczenie dzieci koncentracji.
Wskazanie, jaki pokarm spożywają wybrane
zwierzęta: wiewiórka, jeż, sarna, bóbr

Materiały:

Przebieg zadania:
Nauczyciel zachęca dzieci do próby
rozwikłania labiryntów. Prawidłowe
poprowadzone kreski umożliwią dziecku

zorientowanie się, co stanowi przysmak
wiewiórki, jeża, sarny czy bobra.

Atrybuty zwierząt dzieci poznały w trakcie
wykonywania zadania nr 4 (Labirynt).
Przykładowe atrybuty: wiewiórka – orzeszek,
bóbr – drewno, dzik – żołądź, jeż – dowolny
owad lub dżdżownica.



9. MŁODY DETEKTYW "ZAPAMIĘTAJ, GDZIE STOI ZWIERZĘ" ORAZ
KOLOROWANKA

plansza z różnorodnymi zwierzętami (zał.
8.1)
kredki

Cel: przyswojenie przez dzieci wyglądu
wybranych zwierząt zamieszkujących polskie
lasy. Nauka spostrzegawczości

Materiały:

Przebieg zadania:
Nauczyciel rozdaje dzieciom kartę zadań
(zał. 8.1). Prosi, aby dzieci spróbowały
odnaleźć na karcie wybrane zwierzęta.
Każde dziecko, które znajdzie zwierzątko, ma
podnieść rękę do góry i wskazać je palcem u
siebie na karcie. Gdy wszystkie dzieci wskażą
prawidłowo zwierzę, mogą je zaznaczyć
kredką do późniejszego pokolorowania.

Nauczyciel zachęca dzieci do znajdywania
kolejnych zwierząt. Znajdźcie sarnę. Gdzie 

Sugestie: Na rysunku znajduje się 29
zwierząt zamieszkujących polskie lasy. Przed
rozpoczęciem zadania nauczyciel może sam
wybrać zwierzęta, które mają odnaleźć
dzieci. Zachęcamy, aby wybrać m.in. jeża i
wiewiórkę.
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8. POSZUKIWANIE ZWIERZĄT

wydrukowana wybrana kolorowanka
(zał. 9.1)
kredki lub flamastry

Cel: zaznajomienie dzieci ze środowiskiem
życia wybranych leśnych zwierząt. Poznanie
wyglądu bobra, jeża, wiewiórki, nietoperza,
jelenia i sowy. Nauczenie koncentracji i
zapamiętywania szczegółów

Materiały:

Przebieg zadania:
Nauczyciel pokazuje na tablicy
multimedialnej lub na wydrukowanym
arkuszu papieru ilustrację przedstawiającą
zwierzęta w obszarze leśnym. (Ma do
wyboru dwie plansze: z jeżem lub
wiewiórką). Prosi dzieci, aby dobrze
przyjrzały się karcie.

Następnie informuje, że chce sprawdzić, czy
dzieci mają umiejętności, jakie powinien  

w jakim środowisku narysowane są
zwierzęta (w lesie, na łące, nad rzeką);
jakie zwierzęta znajdują się na rysunku (w
młodszych grupach należy nazwać wraz z
dziećmi każde zwierzę).

Czy na rysunku był łoś?
Ile nietoperzy zauważyłeś/łaś na rysunku?
Czy przed jeżem rosły jagody, czy grzyby?

posiadać prawdziwy detektyw, a mianowicie
umiejętność szybkiego zapamiętywania
szczegółów. Każdy detektyw powinien dobrze
zapamiętywać widziane obrazy, tak by w
przyszłości móc je odtworzyć z pamięci. Dzieci
mają minutę na to, aby zapamiętać:

Na koniec należy zapamiętać, gdzie dokładnie
znajdują się poszczególne zwierzątka i co mają
przed sobą lub w łapkach. Gdy minie minuta,
nauczyciel odwraca kartę na drugą stronę i
zadaje pytania detektywom.

Kolorowanka z jeżem:

skrywa się wiewiórka? Czy na ilustracji jest
jeż? Gdzie jest bóbr? Widzicie jelenia, z
dużym porożem?



10. ŚLADY ZWIERZĄT

Czy sowa siedziała na gałęzi, czy w
dziupli?
Jakie inne zwierzęta poza jeżem, sową i
nietoperzem były na zdjęciu?

Na czym siedział bóbr? (Na łące czy na
kłodzie drewna?)
Czy na rysunku był dzik?
Czy sarenka odwrócona była w stronę 

Kolorowanka z wiewiórką:
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prezentacja „Czyja to łapa” (zał. 10.1.1)

Co to za zwierzę?

Cel: zwiększenie wiedzy dzieci na temat
tego, jak wyglądają nogi poszczególnych
gatunków dzikich zwierząt. Zwrócenie
uwagi na to, które zwierzęta mają pazury,
które raciczki, a które mięciutkie podbicia

Materiały:

Przebieg zadania:
Nauczyciel usadza dzieci na dywanie.
Informuje, że jest przekonany, iż młodzi
badacze i detektywi znakomicie rozpoznają
już nogi dzikich zwierząt. Wszyscy widzieli
zdjęcia dzika, sarny, jeża czy wiewiórki. Dziś
jednak wszyscy przekonamy się, czy
zwracali uwagę również na stopy zwierząt.

Nauczyciel włącza prezentację i po kolei
zadaje dzieciom pytanie, co to za zwierzę.
Dodatkowo, aby przygotować dzieci do
części ze śladami pyta:

Kiedy wszystkie dzieci odpowiedzą twierdząco,
nauczyciel pokazuje całą posturę zwierzaka i
bije brawo. Przechodzi do kolejnego slajdu i
zadaje podobny szereg pytań.

Co wiewiórka trzymała w łapkach?
Czy wiewiórka siedziała na drzewie, czy
biegała po ziemi?
Jakie zwierzęta, poza dzikiem, bobrem i
wiewiórką, były na rysunku?

       bobra, czy w stronę lasu? (pytanie dla 
       starszych dzieci)

Po zakończonym zadaniu nauczyciel rozdaje
dzieciom jedną z wybranych kart i daje czas
na jej pokolorowanie.

Zadania ze śladami zwierząt podzieliliśmy na kilka części. Każde z zadań uczy dziecko rozpoznawania i
zapamiętywania śladów zwierząt w nieco inny sposób. Najpierw dzieci nauczą rozpoznawania nóg
zwierząt (zadanie 10.1). Później same zamienią się w zwierzęta i zobaczą, jak zwierzaki poruszają się po
lesie (10.2). Aby utrwalić zdobytą wiedzę, będą mogły zagrać w dwie różnorodne gry: „Ślady zwierząt”
oraz „Co kryje pudełko” (10.3 i 10.4).

10.1 CZYJA TO ŁAPA
Czy ta noga posiada pazury, czy raciczkę?
Czy pazury są długie, czy krótkie?
Czy raciczka jest wąska, czy gruba?
W jakim kolorze jest futerko?
Czy jesteście zatem pewni, że to….. ?



10.2 ZABAWA RUCHOWA: JAK PORUSZA SIĘ ZWIERZĘ
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dowolny utwór muzyczny, najlepiej sam
podkład muzyczny

Dzieci wybijają się prawą i lewą nogą i
upadają najpierw na dwie ręce, a
następnie dołączają dwie nogi.

Cel: zaznajomienie dzieci ze sposobem
poruszania się zwierząt

Materiały:

Przebieg zadania:
Nauczyciel informuje, że na dzisiejszych
zajęciach dzieci przypomną sobie, w jaki
sposób poruszają się dzikie, leśne zwierzęta.
Nauczyciel prosi dzieci, aby wszystkie wstały i
postarały się naśladować ruchy zwierząt. Na
zmianę nauczyciel zachęca dzieci do
pokazania ruchów zająca, jeża, żaby, jelenia,
wiewiórki i sowy.

Sugestie: Przedszkole Dzwoneczek ze
Szczecina zrobiło piękne nagranie pokazujące,
jak powinny wyglądać ruchy bociana, żaby,
zająca czy biedronki. Zachęcamy do
zapoznania się z materiałem wideo.

Zając

Klęcząc w podparciu dzieci wykonują
niewielkie ruchy nóg i rąk.

Dzieci siedzą w kuckach i skaczą,
podpierając się nieznacznie rękoma.

Dzieci chodzą na wyprostowanych nogach i
rękach. Ruchy obydwu tych zwierząt
wyglądają tak samo. Dzieci mogą
dodatkowo chrumkać, by odróżnić dzika od
jelenia.

Dzieci podnoszą się na dwie nogi, zginają i
składają rączki obok siebie (udając małe
łapki) i przybliżają się do ściany lub szafy,
udając, że będą chciały się na nią wdrapać.

Dzieci rozkładają ręce i udają, że fruwają po
sali.

Jeż

Żaba

Jeleń i dzik

Wiewiórka

Sowa

10.3 ŚLADY ZWIERZĄT

ślady zwierząt, wydrukowane na
grubszym papierze lub zalaminowane
(zał. 10.3.1 lu 10.3.2)
ściągawka (zał. 10.3.3)
wybrane zwierzęta leśne, wydrukowane
na grubszym papierze lub zalaminowane
(zał. 1.2)

Cel: nauczenie dzieci rozpoznawania śladów
dzikich zwierząt

Materiały:

Przebieg zadania:
Gdy dzieci wiedzą doskonale, jak wyglądają
nogi poszczególnych gatunków zwierząt
(zadanie 10.1), oraz w jaki sposób zwierzęta
się poruszają (10.2), nauczyciel zaprasza 

Czy jest to ślad po racicy, łapie czy nodze
ptaka?
Czy ta łapa/racica jest duża, czy mała?
Czy to zwierzę porusza się na czterech
nogach, czy na dwóch?
Jak myślicie, czyj może być ten ślad?

dzieci do koła, prosi o zajęcie miejsc na
dywanie, a następnie wykłada na niego sześć
kartoników z ilustracjami dzikich zwierząt (zał.
1.2). Wspólnie z dziećmi, na głos wymawia
nazwy wszystkich, zilustrowanych zwierząt.

Następnie nauczyciel wykłada na dywan karty
ze śladami zwierząt. Podnosi każdą z kartek do
góry i zadaje pytania dotyczące potencjalnego
wyglądu zwierzaka:

https://www.youtube.com/watch?v=MdS9o1ZfvqU


10.4 CO KRYJE PUDEŁKO
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Zachęcamy, aby najpierw
przyporządkować najbardziej oczywiste
ilustracje: sowę, sarenkę, i zająca.
W materiałach nie ma śladów jeża, gdyż
zimą jeże hiberynują i nigdy nie zauważymy
jego śladów na śniegu. W dodatku jeż i 

Wspólnie z dziećmi zastanawia się, który ślad
przynależy do którego zwierzęcia. Następnie
kładzie zdjęcie zwierzaka obok zdjęcia śladu.

Sugestie:
Na rysunku dzieci zobaczą dwa, niemal
identyczne ślady: dzika i sarny. Uważny
obserwator zauważy, że sarna ma lepiej
widoczny przód raciczki (częściej robi
większe susy i upadając wbija się przednią
częścią raciczki). Dzik rozkłada ciężkość
ciała równomiernie, stąd cały obrys jest
widoczny mniej więcej tak samo.

        wiewiórka mają bardzo podobne ślady.       
        Rozróżnia je tylko wielkość – wiewiórka ma  
        nieco większą łapę. 

ślady zwierząt wydrukowane w liczbie
minimum 6 sztuk z każdego rodzaju (zał
10.3.1)
wybrane zwierzęta leśne, wydrukowane
na grubszym papierze lub zalaminowane
(zał. 1.2)
5 niewielkich pudeł lub kartonów
przyniesione z domu lub lasu: orzeszek
(dowolny gatunek), grzyb, owoc leśny
(jagoda, malina, jeżyna), żołądź etc.

Cel: zarówno zapoznanie dzieci ze śladami
zwierząt, jak i przypomnienie tego, czym żywi
się dany gatunek zwierzęcia

Materiały:

Przebieg zadania:
W trakcie nieobecności dzieci w sali
nauczyciel rozkłada w różnych miejscach
karteczki ze śladami zwierząt. Ślady mają
tworzyć trop (układać się w szlaczek/linię).
Jeden rodzaj karteczek powinien być położony
w odległości 20-60 cm od siebie, tak by
dziecko było w stanie podążyć za nimi. Za
ostatnią karteczką z wybranym śladem
nauczyciel stawia pudełko. Pod pudłem kryje
zdjęcie zwierzaka, które stawia takie ślady. Na
pudle kładzie przysmak zwierzaka (orzech,
grzyb czy jagodę).

Kiedy dzieci wejdą do sali, mają za zadanie
siąść w grupie w miejscu, gdzie nie ma
położonych śladów. Następnie nauczyciel
prosi wybrane dziecko, aby znalazło początek
dowolnego tropu. Gdy go znajdzie, niech 

Nauczyciel nie poprawia dziecka, jeśli pada zła
odpowiedź. Informuje, że wszyscy przekonają
się, czy słusznie odgadło zwierzę, gdy tylko
dotrze do pudła skrywającego zwierzaka. Gdy
dziecko dojdzie po śladzie do pudełka
skrywającego zdjęcie zwierzaka, nauczyciel
prosi, by przed podniesieniem pudła dziecko
wzięło do ręki położone na nim pożywienie.
Niech upewni się u pozostałych dzieci, czy
zwierzę, o którym myśli, na pewno żywi się
żołędziami, jagodami czy dżdżownicami itp.
Gdy cała grupa potwierdzi, że ma takie samo
przypuszczenie jak wybrane dziecko, pudło jest
odkrywane, a kartonik ze zdjęciem pokazywany
pozostałym dzieciom. 

Brawa dla małego odkrywcy. Kolejne dziecko
zaproszone jest do szukania tropu.

weźmie karteczkę do góry i powie na głos, które
zwierzę mogło zostawić taki ślad.



11 JEŻYKI I WIEWIÓRKI
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Biały papier
Szablony głowy i tułowia jeża (11.1)
Ołówek
Norzyce
Flamastry/kredki 
Klej w płynie
Pędzel
Różne materiały plastyczne do wykonania
tułowia (Ziarna ryżu, kaszy gryczanej,
owsianej lub jakiejkolwiek innej kaszy,
kolorowy papier, filc, tektura falista,
piórka, skrawki tkanin, włóczka itd.) 

ryż, kasza gryczana, owsiana, jakiekolwiek
inne ziarna 
pociętą włóczką (włóczkę też można nie
przecinać tylko układać ją w „ślimaki” lub
inne wzory)
kolorowy papier / tektura falista / papier
holograficzny 
filc
piórka
skrawki tkanin
wysuszone na płasko liście drzew
paski kolorowego papieru 

Cel: zapoznanie dzieci z różnorodnymi
formami plastycznymi. Utrwalenie wizerunku
jeża i wiewiórki

Materiały:

Przebieg zadania:
Aktualna propozycja pracy plastycznej
przeznaczona jest dla młodszych grup
przedszkolnych, choć jednocześnie daje wiele
możliwości dopasowania jej do umiejętności
manualnych dzieci. Jest kilka wariantów jej
wykonania. Nauczyciel może poprosić dzieci,
aby wykonały jednego jeża (na kartce A4) lub
kilka (na kartce A3 lub większej). Przy tym
każdy jeż lub wiewiórka mogą być zupełnie
inne, dzięki wykorzystaniu różnych materiałów
plastycznych. 

Zanim dzieci rozpoczną wykonanie pracy,
powinny się zastanowić, jakich materiałów
będą używać. Nasze propozycje to:

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Nauczyciel pobiera szablony tułowia i głowy
jeża, a następnie wycina je. Wystarczy jeden
zestaw szablonów na 2-3 dzieci. Dzieci
obrysowują głowę jeża na białej kartce, rysują
flamastrem lub kredką nos i oko. Później
przystępują do wykonania tułowia zwierzęcia.
Jest to możliwe na dwa sposoby. 

Sposób 1
Dzieci obrysowują szablon tułowia na
wybranym materiale (filc, kolorowy papier,
tektura falista), który później wytną i przykleją
na białej kartce obok wcześniej obrysowanej
głowy.

Sposób 2
Dzieci obrysowują tułów wraz z głową jeża na
białej kartce i wypełniają tułów wybranym
wcześniej materiałem. W tym celu dzieci
smarują klejem tułów jeża i przyklejają kaszę,
piórka, paski papieru, włóczkę lub jakikolwiek
inny materiał, który będą mieć do
wykorzystania. Należy pamiętać, żeby tułów
jeża był dobrze posmarowany klejem,
szczególnie jeśli dzieci będą wykorzystywać
kaszę lub inne ziarna.

Praca nabierze szczególnego wdzięku, jeśli jeże
będą wykonane z różnych materiałów. 



12. PACYNKI
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Nożyczki
Klej gorący (możliwy, ale nie jest
niezbędny)
Filce w różnym kolorze
Nitka i igła
Wykrojnik 12.1
Instrukcja 12.2

Cel: stworzenie rekwizytów niezbędnych do
prowadzenia teatrzyku. Zwiększenie
współpracy między dziećmi i rodzicami

Materiały:

Przebieg zadania:
Zadanie ma na celu zaangażowanie domu
rodzinnego w akcję edukacyjno -
charytatywną. Dzięki wykonaniu przez
dziecko, rodziców i dziadków wybranej
pacynki, cała rodzina przyczyni się do
wsparcia akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”.
Gotowa pacynka może służyć nie tylko jako
rekwizyt edukacyjny, ale również jako
wartościowy element kiermaszu
charytatywnego.
 
Cały opis, w jaki sposób wykroić i stworzyć
pacynki został zawarty w załącznikach 12.1 i
12.2. Fundacja CultureLab starała się stworzyć
takie wykrojniki, aby osoba mało
doświadczona w szyciu i wycinaniu była w
stanie stworzyć własną pacynkę, posługując
się jedynie wzorem i instrukcją. Wykrojniki
staraliśmy się uprościć. W materiałach
sugerowaliśmy kilka zamienników – na
wypadek gdyby ktoś nie posiadał konkretnych
materiałów, filców czy guzików.

Każda pacynka składa się z 2 podstawowych
kolorów (jeden kolor to przód – brzuch
zwierzaka, drugi kolor to tył – grzbiet).
Uplastycznia to pacynkę i sprawia, że wygląda
estetycznie, nawet gdy nie zrobi się jej idealnie.

Mamy nadzieję, że wykrojniki posłużą rodzicom
i dziadkom w stworzeniu własnej wersji
pacynki. Zachęcamy do eksperymentowania i
zmieniania kolorów. Ma być to zwierzak, który
ułatwi dziecku przyswajanie wiedzy na temat
życia i funkcjonowania zwierząt. Pod koniec
projektu zamieni się w ważny element
kiermaszu charytatywnego.
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