
ZORGANIZOWANA 
AKTYWNOŚĆ 
W ŚRODOWISKU

Podglądanie dzikich
zwierząt

Czy wiecie, że nie wychodząc z domu możecie podglądać dzikie 
zwierzęta w ich naturalnym środowisku? Jest to możliwe dzięki
zainstalowanym kamerom, które na żywo transmitują wideo w
Internecie. Zachęcamy Was do korzystania z takiej możliwości

zwiedzania Polski.
Dodatkowo przygotowaliśmy karty pracy, dzięki którym
dowiecie się trochę więcej o tych pięknych zwierzętach.

Wypełnijcie je, poszukując informacji w Internecie.



ŻUBR

Ile żubrów żyje w Polsce?1.
 
2. W jakich krajach, oprócz Polski, żubry żyją w naturalnym środowisku?
 
3. W jakiej puszczy jest najwięcej żubrów?
 
4. Z jakim zwierzęciem z Ameryki Północnej żubr jest blisko spokrewniony?
 
5. Zaznacz na mapie konturowej Polski miejsca występowania żubra.

ZADANIA

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/z
ubryonline



BOCIAN BIAŁY

Ile jajek wysiaduje para bocianów białych spod Sokółki?1.
 
2. Czym żywią się bociany?
 
3. Co to są bocianie sejmiki?
 
4.Gdzie najczęściej możemy spotkać gniazda bociana białego?
 
5. Czy bociany co roku wracają do tego samego gniazda?
 
6. Jak nazywa się odgłos wydawany przez bociana?
 
7. Czy bociany wiążą się w pary na całe życie?
 
8. Gdzie bociany odlatują na zimę?
 
9. Kiedy bociany odlatują na zimę?
 
10. Czy bociany jedzą żaby?

ZADANIA

https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw



BOCIAN CZARNY

Ile jajek wysiaduje para bocianów czarnych?1.
 
2. W jakiej puszczy znajduje się ich gniazdo?
 
3. Czy bociany czarne odlatują na zimę?
 
4. Dlaczego bociany czarne nie mieszkają w pobliżu siedzib człowieka?
 
5. Jaka jest różnica pomiędzy bocianem czarnym a bocianem białym?
 
6. Jakiego koloru są pisklęta bociana czarnego?
 
7. Gdzie bociany czarne zakładają gniazda?
 

ZADANIA

https://www.youtube.com/watch?v=iKUyr5dG39A



SOKÓŁ WĘDROWNY

Gdzie znajduje się gniazdo podglądanych sokołów?1.
 
2. Czy sokoły zakładają gniazda również w miastach?
 
3. Jak mają na imiona te sokoły?
 
4. Ile jajek wysiadują?
 
5. Kiedy Zdenka złożyła pierwsze jajko??
 
6. Kiedy Zdenka złożyła ostatnie jajko??
 
7. Czym żywią się sokoły?
 
8. Czy sokoły odlatują na zimę?
 
9. Czy sokoły można hodować i trenować?
 
10. Jak nazywa się osoba hodująca i trenująca sokoły?
 
 
 

ZADANIA

http://webcam.peregrinus.pl/pl/dolina-baryczy?
fbclid=IwAR2y-yr-
ORoDzbpCmtsHtBt4VFG0FIzLcm8TuEkR59nFj-
udRJ6NOYATW9w


