
08 KWIETNIA – DZIEŃ MIŁOŚNIKÓW ZOO 

 

    Ogrody zoologiczne skupiają się przede wszystkim na eksponowaniu 

i hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem. To człowiek niszcząc naturalne 

ekosystemy sprawia, że zaczyna brakować miejsca dla coraz większej liczby 

zwierząt. Aby temu przeciwdziałać ogrody zoologiczne na całym świecie 

współpracują ze sobą prowadząc liczne programy hodowlane. 

Co roku ogrody zoologiczne na świecie odwiedza 750 mln osób, w samej 

Europie zwiedzających ZOO jest aż 300 mln, w tym w Polsce – 3,5 mln. Wizyta 

w ZOO to doskonała okazja, by wzbogacić swoją wiedzę przyrodniczą, 

zwiększyć świadomość ekologiczną i uzmysłowić sobie, że los planety i jej 

mieszkańców leży w naszych  rękach. 

 

 

https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html  

- zapraszam na wirtualną wycieczkę po ZOO w Opolu. 

 

 

PLASTELINOWE ZOO 

Chcielibyście mieć swoje ZOO? Nic prostszego! Ulepimy zwierzęta z plasteliny 

(modeliny lub play-doh).  

Najpierw budujemy ZOO – z klocków, papieru, kartonów lub innych 

elementów, które wpadną nam w ręce... 

Potem lepimy zwierzątka: lwa, tygrysa, żyrafę, słonia, węże, małpy, pingwiny, 

papugi, zebrę, wielbłąda, niedźwiedzia polarnego  i brunatnego, koala, pandę, 

lisa, szakala, pumę, hipopotama, nosorożca, flamingi... i jakie tylko zwierzęta 

Nam się zamarzą... 

https://www.opole.pl/wirtualne-spacery/zoo_prezentacja/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Im więcej zwierząt, tym bogatsze i bardziej intereujące ZOO. Zapraszam do 

lepienia – to bardzo dobre ćwiczenie rąk! 



       

 

Możecie też zbudować ZOO z klocków LEGO, plastikowych figurek lub … 

papierowych zwierzątek.  

Pomysły pochodzą ze strony: mojedziecikreatywnie.pl 

Tu: https://www.youtube.com/watch?v=ZOHZxXKMc9c więcej pomysłów!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOHZxXKMc9c


SAŁATKA BANANOWA 

Czy wiesz, że w warszawskim ZOO zwierzęta rocznie zjadają, m.in.: 

 Siano łąkowe – 260 ton (dla wszystkich zwierząt kopytnych) 

 Siano z lucerny – 10 ton (dla żyraf i liściożernych antylop) 

 Warzywa – ok. 140 ton, w tym: marchew 30 ton, ogórki 4,5 tony, kapusta 

pekińska 10 ton,   papryka 3,6 tony, por 2,4 tony, buraki 2 tony, ziemniaki 

2 tony, sałaty – rzymska, masłowa, lodowa – 6 tysięcy główek, dynia 2 

tony, cykoria 4 tony, seler naciowy 3,5 tys. sztuk, koper włoski 1,3 tony, 

brokuł 2 tys. sztuk, bakłażany 680 kg, kalarepa 1 tona, jarmuż 1 tona, 

endywia 1 tysiąc główek (dla 

prawie wszystkich zwierząt), 

 Owoce – ok. 25 ton, w tym: 

jabłka 12 ton, gruszki 1,3 

tony, banany 5,5 tony, 

winogrona 1,5 tony, arbuz 1,2 

tony, owoce cytrusowe 450 

kg, ananasy 600 sztuk, owoce 

sezonowe – truskawki, wiśnie, 

czereśnie, maliny, 

brzoskwinie, śliwki – 800 kg 

(dla małp, ptaków, 

niedźwiedzi), 

 Orzechy (włoskie, laskowe, 

brazylijskie, kokosowe, 

palmowe) – 800 kg (dla papug 

i małp), 

 Ryż – 3,5 tony (dla ptaków i małp) 

 Ziarno owsa – 7 ton, pszenicy – 3 tony, kukurydzy – 1 tona, prosa – 2,5 

tony, słonecznika -  3 tony, lnu – 850 kg, pestki dyni – 350 kg (dla 

ptaków, małp, zwierząt kopytnych) 

 Ryby morskie: śledź – 13 ton, makrela – 2 tony dorsz – 1 tona,  (dla fok, 

pingwinów i niedźwiedzi) 

 Ryby słodkowodne – 7 ton (dla ptaków, wydr i niedźwiedzi) 

 Owoce morza (krewetki, ośmiorniczki, małże, kalmary) – 1 tona (dla 

płaszczek morskich i rekinów) 

 Mięso wołowe – 20 ton (dla zwierząt drapieżnych) 

 Jaja kurze – 33 tysiące sztuk (dla ptaków, małp, zwierząt drapieżnych. 

 

 



Idąc tropem dzikich zwierząt, proponuję dziś  

 

SAŁATKĘ Z BANANAMI 

1. 4 banany obrać, pokroić                                   

w plasterki.  

2. 2 pomarańcze obrać, pokroić         

w plasterki. Każdy plasterek 

podzielić na 4 części. 

3. ¾ szklanki soku pomarańczowego 

wymieszać z 1 łyżką płynnego 

miodem, polać owoce. 

4. 300 gram jogurtu naturalnego wymieszać z 1 łyżeczką cynamonu                             

i opakowaniem cukru waniliowego. Podawać z sałatką. 

5. Sałatkę posypać 4 łyżkami płatków kukurydzianych . 

 

 

SURÓWKĘ Z MARCHEWKI 

1. 500 g marchewki – 

potarkować na grubych 

oczkach 

2. 2 średniej wielkości 

jabłka – starkować           

na grubych oczkach 

3. 2 łyżki soku             z 

cytryny (potrzeba ok. ½ 

cytryny) 

4. ½ łyżeczki cukru 

(opcjonalnie) 

5. 1 łyżka oleju 

(rzepakowego, 

słonecznikowego lub 

lnianego) 

6. szczypta soli. 

7. Wszystko wymieszać i ... smacznego! 

 



PRZEBIŚNIEGI Z WYTŁACZANEK  

 

 
 

Kolejną propozycją zajęć plastycznych z mojej strony to stworzenie pięknych przebiśniegów. 

 

Do wykonania pracy potrzebujesz: 

wytłaczanki po jajkach, nożyczki, farby, pędzel, wodę, kartę w formacie A4, zieloną bibułę i 

klej. 

 

1. Przygotuj kartkę i pomaluj tło. 

2. Wytnij "tulipany" ze środka wytłaczanek. Następnie nożyczkami wycinamy w naszych 

kielichach z wytłaczanek płatki kwiatów.  Wycięte kwiaty malujemy z obu stron na biało. 

3.  Z bibuły wytnij szeroki pasek i natnij go tworząc zielony skrawek trawki.  

4. Łodygi skręć z paska bibuły. Na końcu łodygi ugnieć małą kulkę. 

5. Następnie doklej do łodygi pomalowane przebiśniegi z wytłaczanek. 

 

Twoje przebiśniegi są gotowe! 

 

źródło https://mojedziecikreatywnie.pl/2021/03/przebisniegi-praca-plastyczna-z-wytlaczanek/ 

 

QUIZ O NASZYM KRAJU 
Sprawdźcie swoją wiedzę na temat Polski zaznaczając poprawną odpowiedź (prawda lub 

fałsz). 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1770653/polska 

 

Na tej stronie znajdziecie też dużo innych ciekawych gier i zagadek. ;) 

Powodzenia! 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2021/03/przebisniegi-praca-plastyczna-z-wytlaczanek/
https://wordwall.net/pl/resource/1770653/polska


AKWARIUM ZE SŁOIKA 

 

Do słoika wlewamy wodę (niepełny słoik), dodajemy trochę niebieskiej farby (dla 

zabarwienia wody), wsypujemy piasek, tyle by wypełnić dno. Na słoiku 

malujemy zieloną farbą wodorosty, roślinki. Następnie wycinamy z kolorowego 

papieru kształty rybek, dorysowujemy im oczy i gotowe rybki  przyklejamy do 

słoika, pomiędzy lub nad roślinkami. Na koniec do środka wrzucamy muszelki i 

nasze akwarium jest gotowe. 

 

Materiały: 

 Słoik litrowy 

 Woda 

 Papier kolorowy 

 Farby plakatowe (niebieski, zielony jasny i  ciemny) 

 Piasek 

 Muszelki 

 Nożyczki 

 Klej 

 

 

 



ZABAWY RUCHOWE Z BALONAMI 

Przygotuj sobie kilka balonów. Gdyby któryś pękł, sięgnij po następny. 

Zapytaj rodziców, w którym miejscu możesz się bezpiecznie bawić. To bardzo 

ważne! 

 Podbijamy balon w górę na przemian prawą i lewą ręką. 

 Podbijamy balon tylko kolanem. 

 Podbijamy balon tylko stopą. 

 Podbijamy balon tylko głową. 

 Podrzucamy balon w górę, obrót o 180 stopni i chwyt, a następnie obrót o 360 

stopni i chwyt. 

 Odbicia balonem oburącz górą. 

 Odbicia balonem oburącz dołem. 

 Podrzut balonem w górę i zbicie go w podłogę. 

 Ćwiczenie jak wyżej, ale staramy się trafić balonem do celu na podłodze na 

przykład do hula-hop, albo w książkę. 

 Staramy się chodzić z balonem umieszczonym na głowie. 

 Jeżeli mamy dwa balony to staramy się podbijać je w górę jednocześnie jedną i 

druga ręką. 

 Uderzamy jedną i drugą ręką balony o podłogę. 

 Mając więcej balonów 2,3 lub 4 układamy je na podłodze jeden za drugim w 

pewnych odstępach i przeskakujemy nad nimi najpierw jednonóż, potem 

obunóż, a na końcu z nogi na nogę. 

 Odbicia balonem w górę różnymi częściami ciała np. głową, czołem, plecami, 

łokciem, kolanami, tak aby nie opadł. Powtórz zabawę trzy razy. Policz ilość 

odbić i bij swoje rekordy!!! 

 Spróbuj sam wymyślić ćwiczenie z balonem, balonami. 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 



  PRZYBORNIK NA BIURKO 

Dla wszystkich ,którzy mają bałagan na biurku z ołówkami, długopisami ,pisakami itp. mam 

propozycję takich przyborników wykonanych z rolek po papierach toaletowych. 

 

Potrzebne będą: 

 rolki po papierze toaletowym lub/i ręcznikach 

 papierowych, 

 linijka i ołówek, 

 nożyczki, 

 mocny klej do papieru, 

 arkusze kolorowego papieru, 

 farbki plakatowe, 

 kawałek tektury. 

Podstawą naszego przybornika będzie kawałek tektury o dowolnym kształcie - im większy, 

tym więcej przegródek na przybory szkolne. Najpierw sprawdzamy, ile rolek zmieści się na 

tekturce. W tym celu należy odrysować kształt rolki i dodać wokół niego obwódkę o 

szerokości 1,5 cm. Tekturka widoczna na zdjęciu ma rozmiar 20 x 13 cm i pomieściła 5 rolek.  

Teraz przygotowujemy rolki po papierze i ręcznikach papierowych. Te po ręcznikach należy 

trochę skrócić, gdyż inaczej będą za długie na ołówki i kredki. Jeśli chcemy mieć przegródkę 

na spinacze, rolki po papierze toaletowym również skracamy. Zaczynamy od pomalowania 

rolek na dowolne kolory. Czekamy, aż wyschną. Następnie na każdej z nich odmierzamy w 

kilku punktach 1,5 cm od dolnej krawędzi, zaznaczając tę odległość ciągłą linią. Linie posłużą 

do zrobienia kilku pionowych nacięć. Powstałe w ten sposób zęby wyginamy w górę. 

Z różnokolorowych arkuszy wycinamy elementy, które będą dekoracją naszego przybornika. 

Mogą to być oczy, uszy, ogony, skrzydła itp. - wszystko, co będzie się składać na wizerunki 

zwierząt albo kolorowe koła, trójkąty, kwadraty tworzące barwny deseń. Mamy tu prawdziwe 

pole do popisu - możemy ozdobić przegródki, jak tylko chcemy! Pozostaje tylko przykleić 

wszystkie elementy na rolki. 

Na koniec mocnym klejem smarujemy spodnią część "zębów" rolek i przyklejamy je na 

przygotowanym wcześniej kawałku tektury. Teraz możemy już włożyć do naszego 

przybornika kredki, ołówki, długopisy i inne drobiazgi. 



Lub taki

 

 

 

 

 

 



WAZONIKI NA KWIATKI 

 

 

Wazonik ozdabiany plasteliną 

 

Potrzebne będą: 

 plastikowa buteleczka 

(np. po jogurcie pitnym) 

  

 różnokolorowa plastelina 

Buteleczkę dokładnie myjemy i odrywamy etykietki. Następnie z plasteliny przygotowujemy 

długie wałeczki w różnych kolorach, którymi na przemian szczelnie obklejamy wysuszoną 

butelkę. Plastelinę przed przystąpieniem do pracy warto położyć na chwilę na ciepłym 

kaloryferze, żeby była miękka i plastyczna. 

Wazonik z cekinami 

Potrzebne będą: 

 plastikowa buteleczka 

(np. po jogurcie pitnym) 

 cekiny 

 klej magic 

 

Buteleczkę dokładnie myjemy, odrywamy etykietki i wycieramy ją do sucha. Następnie 

obklejamy całą powierzchnię cekinami, używając do tego kleju magic, który po wyschnięciu 

staje się przezroczysty. 

Pracę, przy niewielkiej pomocy dorosłych, mogą wykonać nawet maluszki. Zamiast cekinów 

możemy użyć koralików albo kolorowych guzików. 



 

 

 

 

 

Wazonik ozdabiany bibułą 

Potrzebne będą: 

 plastikowa buteleczka 

(np. po jogurcie pitnym) 

 klej magic 

 kolorowa bibuła 

Buteleczkę dokładnie myjemy i odrywamy etykietki. Wycieramy ją do sucha. Następnie z 

bibuły wycinamy paski o szerokości około 2 cm, które rolujemy w palcach, aby otrzymać 

skręcone sznureczki. Buteleczkę smarujemy klejem magic. Na jej powierzchni naklejamy 

okrężnie sznureczki z bibuły, kilka razy zmieniając ich kolor. 
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