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CIEKAWOSTKI  
O ZWIERZĘTACH 

• Do zdjęć kopyt konia najlepiej jest zdjąć podkowy.
• Konie są dość szybkie, najszybszy koń biegł z 

prędkością 70 km na godzinę.
• Jajka kosa są zielonego koloru.
• Język żyrafy jest dwukolorowy, niebiesko-czarny.Szyja 
żyrafy może osiągać od 4 do 5 metrów.Żyrafy śpią tylko 
od 1 do 2 godzin dziennie.

• Ośmiornice mają aż trzy serca.
• Łabędzie mają aż 25 000 tysięcy piór w swoim ciele.
• Wiewiórki są sadownikami z przypadku. Zagrzebując 

nasiona w ziemi, często zapominają ich dokładnej 
lokalizacji, przez co zasadzają mnóstwo nowych drzew.

• Owce potrafią wyleczyć u siebie bóle brzucha i 
zakażenie pasożytami jelitowymi. Zmieniając dietę i 
poszukując roślin, w których składzie znajduje się 
saponina i tanina, pozbywają się nieprzyjemnych 
dolegliwości.

• Lamparty mogą biec z prędkością 58 km/h.
• Słonie mogą spędzać aż 16 godzin dziennie, jedynie 

jedząc. Dzieje się tak, gdyż są one roślinożercami, a 
ich organizmy wymagają przyswojenia sporych ilości 
pokarmu, aby zaspokoić głód. Słonie są zdolne do 
empatii zarówno dla własnego gatunku, jak i innych 
zwierząt. Znane są przypadki, gdy zwierzęta te 
pocieszały innych osobników swojego gatunku lub 
opłakiwały swoich towarzyszy (niekoniecznie tego 
samego gatunku).

• Szympansy są najbardziej inteligentnymi z naczelnych 
zwierząt. Potrafią rozmawiać, używając mimiki i 
modulacji głosem. Często wykorzystują również 
przeróżne gesty, aby oznajmić swój nastrój lub zamiary.

• Jednym z największych drapieżników na planecie jest 
orzeł , którego rozpiętość skrzydeł może sięgać 2 
metrów.

• Mrówki nie posiadają płuc i niepotrzebny jest im 
sen.Na każdego człowieka na planecie przypada około 
milion mrówek.

• Króliki posiadają bardzo przydatną w walce z 
drapieżnikiem zdolność. Chodzi o panoramiczne 
widzenie, czyli takie w zakresie 360 stopni.

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-zwierzetach/ 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https://fajnepodroze.pl/wiewiorki-ciekawostki-dla-dzieci/
https://fajnepodroze.pl/owce-ciekawostki/
https://fajnepodroze.pl/lamparty-ciekawostki/
https://fajnepodroze.pl/slonie-ciekawostki-informacje-fakty/
https://fajnepodroze.pl/mrowki-ciekawostki-informacje-fakty/
https://fajnepodroze.pl/kroliki-ciekawostki-informacje-fakty/


PAŹDZIERNIK 2021

QUIZ O ZWIERZĘTACH
1. Ile lat żyje panda?

a) 20 lat.          b) 40 lat.         c) 30 lat.

2. Ile kilogramów dziennie je panda?

a) około 21 kilogramów.     b) około 40 kilogramów.    
c) około 15 kilogramów.

3. Ile kości ma koń w szkielecie?

a) około 115.     b) około 205.     c) około 310.

4. Ile konie biegną mil na godzinę?

a) około 5 mil na godzinę.     b) około 14 mil na 
godzinę.       c)około 7 mil na godzinę.

5. Ile swojego życia przesypia kot?

a) 1/3 swojego życia.        b) 2/3 swojego życia.           
c) 3/3 swojego życia.

6. Gdzie występują kameleony?

a) w Afryce i na Madagaskarze.                                 
b) w Afryce i na Malediwach.       
c) tylko w Afryce.

7. Jaką długość ma przeciętny  kameleon?

a) 60 cm.       b) 65 cm.       c) 50 cm.

8. Ile lat żyje pies?

a) średnio 15-16 lat.       b) średnio 13-14 lat.            
c) średnio 10-11 lat.

9. Ile trwa ciąża psa?

a) średnio 40-50 dni.       b) średnio 60-80 dni.          
c) średnio 58-68 dni.
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PRZEPIS NA JEŻYKI
Składniki:

- pół szklanki cukru
- 3 płaskie łyżeczki kakao
- 6 łyżeczek mleka
- pół kostki margaryny
- 2 szklanki płatków owsianych
- kilka kropli olejku o smaku waniliowym/pomarańczowym/cytrynowym

Przygotowanie:

1. Płatki owsiane wsyp do miski, dodaj wybrany olejek. Wymieszaj dokładnie.
2. Cukier, mleko, kakao i margarynę włóż do rondelka, mieszaj i podgrzewaj na 

małym ogniu.
3. Rozgrzaną masę przelej do miski z płatkami.
4. Wymieszaj i z masy uformuj, a następnie ułóż na blaszce małe kupki.
5. Odstaw do wyschnięcia na jedną noc, aż stwardnieją.

                                                          Smacznego! 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WYWIAD Z PANIĄ KASIĄ KWIATKOWSKĄ
Kajetan: Pierwsze pytanie: jakie lubi Pani najbardziej zwierzę ?

Pani Kwiatkowska: Pandy.

Kajetan: Dlaczego? 

Pani Kwiatkowska: Ponieważ  są wyjątkowe  i bardo rzadko 
spotykane.

Kajetan: Czy ma Pani w domu jakieś zwierzęta ?

Pani Kwiatkowska: Mam kota i psa.

Kajetan:  Jak się nazywają i ile mają lat ?

Pani Kwiatkowska: Kot  nazywa się Luna i ma 5 lat, a pies ma na imię Abi  i ma 5 
miesięcy.

Kajetan: Czy ma Pani jakieś hobby?

Pani Kwiatkowska: Nie.

Kajetan: Czy istnieje jakieś zwierzę, które chciałaby Pani 
zobaczyć na żywo?  

Pani  Kwiatkowska: Czarną panterę i pumę.

Kajetan: Do jakiego miejsca na ziemi chciałaby Pani pojechać i co by Pani chciała tam 
zobaczyć ?

Pani Kwiatkowska:  Myślę, że do Nowej Zelandii. Co bym chciała tam zobaczyć?  Po 
prostu tę ogromną, zieloną przestrzeń, niezniszczoną  przez człowieka.

Kajetan: Od kiedy interesuje się Pani biologią?

Pani Kwiatkowska: Biologią interesuję się od 15 roku życia.

Kajetan: Czy jest pani wegetarianką ? 

Pani Kwiatkowska: Nie.

Kajetan: Czy lubi pani zbierać grzyby i je jeść ?

Pani Kwiatkowska: Bardzo.

Kajetan: Dziękuję bardzo za wywiad. :) 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Wywiad z Izabellą Krystek
Kajetan: Pierwsze pytanie. Jakie masz hobby?
Izabella: Moje hobby to jazda konna. Moim ulubionym koniem jest koń o imieniu 
Imbir.
Kajetan: Czy masz własnego konia, a jeśli tak, to jak ma na imię?
Izabella: Nie, nie mam własnego konia. Mam własnego kota… Miałka się nazywa.
Kajetan: Czym karmisz swojego konia?
Izabella: Jak już mówiłam, nie mam konia, ale mojego kota karmię karmą dla 
kotów Fast Food.
Kajetan: Od ilu lat jeździsz na koniach?
Izabella: Od roku.
Kajetan:Czy jeździsz na zawody?
Izabella: Raz byłam na zawodach stajennych.
Kajetan: Czy stresujesz się przed zawodami?
Izabella: Nie.
Kajetan: Czy wygrałaś jakieś zawody?
Izabella: Tak, wygrałam, w tych zawodach stajennych miałam trzecie miejsce.
Kajetan: Czy spadłaś kiedyś z konia?
Izabella: Tak. Na przykład mój pierwszy wypadek  był na mojej Komunii, bo 
miałam bardzo płochliwego konia i się wystraszył folii, i spadłam z niego.
Kajetan:Czy kopnął Cię kiedyś koń?
Izabella: Nie, nigdy.
Kajetan: Czy często trenujesz?
Izabella: Dwa razy w tygodniu.
Kajetan: Dziękuję za wywiad.
Izabella: Ja też dziękuję. 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SONDA 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świnka morska kot panda pies koń nosacz
koza gepard mamut rekin królik żłów
żyrafa

         Jakie jest Twoje ulubione zwierzę?

tak nie

Czy masz jakieś zwierzę?
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kot ryba pies świnka morska jaszczurka
królik chomik

Jakie masz zwierzę?

tak nie

Czy jeździsz konno?
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