
 ZWIERZĘTA - od wielu wieków ludzie przyjaźnią się z nimi i hodują je         

w gospodarstwach domowych. Wiem, że wielu z Was również posiada w domu 

własnego ulubieńca, stąd temat dzisiejszych łamigłówek. 

 1.  W podanych niżej zdaniach są ukryte nazwy zwierząt. Przeczytajcie      
uważnie, czy potraficie je wskazać? 

TOMKU, RATUJ! NIE MOGĘ SOBIE PORADZIĆ Z ZADANIEM Z MATEMATYKI… 

ADAŚ ŁAPIE SIATKĄ MOTYLE NA ŁĄCE.  

CZY ZNASZ BAŚŃ, W KTÓREJ WYSTĘPUJĄ KRÓL I KRÓLOWA? 

DZISIAJ NA OBIAD BĘDĄ KOTLETY MIELONE Z ZIEMNIAKAMI I SURÓWKĄ. 

JAJKO ZA KRÓTKO SIĘ GOTOWAŁO I JEST PÓŁ SUROWE. 

PRZYKRO WAM, ŻE NIE MOŻECIE CHODZIĆ DO SZKOŁY? 

  
 2. Uporządkuj poplątane nazwy i uszereguj zwierzęta według wielkości,   
od najmniejszego do największego. 

 

     

       KROWA           KOZA          INDYK                  CHOMIK                         KOT   

        

           3. Zagadki 

 

Co to za dama mieszka w chlewiku? Gruba, różowa mówi „kwiku, kwiku”. 

Ogonek ma zakręcony, gdy pełne koryto kręci nim we wszystkie strony. 

 

Dumny bardzo jest z ogona, chociaż pawia nie pokona. 

Nocuje zawsze w kurniku. Rankiem pieje „kukuryku!” 

 

Siedzi na grzędzie w kurniku i nie woła „kukuryku!”. 

O pisklęta swoje dba, gdy dasz ziarno, jajo da. 

 

Może być dzika, może też domowa. Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa. 



Gdy mu zapinasz obrożę, cieszy się niesłychanie! 

Niestety, smutnieje nieco, gdy mu zakładasz kaganiec. 

 

Dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik. 

 Gdy w góry pojedziesz spotkasz ją na hali 

 

4.  Cienie – myślę, że nikt z Was nie będzie miał problemu z rozpoznaniem 

zwierząt po ich cieniach? 

 

          
Zdjęcia ze stron „różnorodność sylwetki zwierząt” i „farm animals silhouettes”   

 

5. Połącz w pary. Do podanych po lewej stronie określeń, dobierz odpowiednie 

nazwy ich młodych. 

 

kot                            koźlę (koźlak)  

krowa                       jagnię (jagniak) 

świnia                       kocię (kociak) 

koń                            cielę (cielak) 

kura                          prosię (prosiak) 

owca                         kurczę (kurczak)  

pies                           źrebię (źrebak) 

koza                          szczenię (szczeniak) 

 

 Czy wiesz że…. 

w języku polskim w pisowni nazw młodych zwierząt obie formy mające 

końcówkę  –ę  lub  -ak są poprawne. Forma z końcówką –ę jest starsza. 



 

 Wesoła logika matematyka 

 

Zad.1 Pies Burek miał bardzo hojnych właścicieli, którzy karmili go 12 razy 

dziennie. Niestety, los Burka nagle okrutnie się zmienił. Biedak trafił do skąpych 

ludzi, którzy karmią go 4 razy rzadziej. Ile razy dziennie pies dostaje teraz 

jedzenie ? 

 

Zad.2 Nowi właściciele wypuszczają Burka do ogrodu, żeby sobie pobiegał. 

Ogród ma kształt kwadratu. Burek biegnie wzdłuż jednego boku ogrodu            

30  sekund, wzdłuż drugiego boku ogrodu 30 sekund, wzdłuż trzeciego boku 

ogrodu też 30 sekund a wzdłuż czwartego boku… pół minuty. Dlaczego? 

 

Zad. 3 Kot Mruczek, gdy dobiera się w domu do łakoci, skacze na półkę na 

wysokość 75 cm. W ogrodzie Mruczek zobaczył psa Burka i wskoczył na drzewo  

dwa razy wyżej. Na jakiej wysokości siedzi przestraszony kot? Podaj odpowiedź 

w metrach. 

 

 Miłego rozwiązywania!  Elżbieta Maciejewska 

 

 

 

 

 

 

 


