
ZAGADKI KRECIKA NORKA
Na łące i w ogrodzie



POSŁUCHAJ ZAGADEK 
I ODGADNIJ O JAKIM
ZWIERZĄTKU MÓWIĘ



Po wykluciu z jaja,
jego wygląd się
zmienia. Nie od

razu potrafi latać.

ZGADNIJ O KIM MÓWIĘ I ZNAJDŹ MNIE :)

Ten owad
odżywia się

głównie pyłkiem
kwiatowym.

Wskazówka nr 2 Wskazówka nr 3Wskazówka nr 1

Często jest
kolorowy.



MOTYL
Tak!

Motyle wykluwają się 
z jaja jako gąsienice - żywią się wtedy
roślinami. W kolejnym etapie  rozwoju
stają się poczwarkami. Dopiero później

przeobrażają się w motyla :)



Wskazówka nr 1

Zimą nie wylatuje ze
swojego domku. Robi to
dopiero, gdy zbliża się
wiosna.

ZGADNIJ O KIM MÓWIĘ
 I ZNAJDŹ MNIE :)

Wskazówka nr 2

Ten owad zapyla
kwiaty.

Wskazówka nr 3

Dzięki niej możesz
zjeść pyszny miód.



PSZCZOŁA
Brawo! 

 
Pszczoły są bardze ważne dla naszego

ekosystemu - pamiętaj o tym :) Czy
wiesz, że bez pszczół nie mielibyśmy

m.in.: pomidorów, cukinii, jabłek,
orzechów, wiśni, czy czereśni?



ZGADNIJ O KIM MÓWIĘ I ZNAJDŹ MNIE :)

W dzień
przebywają w

glebie, w ukryciu.
Nocą żerują.

Wskazówka nr 2
Wskazówka nr 1

Pomagają glebie
oddychać,

użyźniają ją,
tworząc głębokie
tunele i korytarze



DŻDŻOWNICA
Dokładnie!

 
Chociaż wydaje nam się, że prawie

wszystkie dżdżownice wyglądają tak
samo, to na świecie istnieje ok. 6 tysięcy

ich gatunków. 



Wskazówka nr 1

Odżywia się mszycami.

ZGADNIJ O KIM MÓWIĘ
 I ZNAJDŹ MNIE :)

Wskazówka nr 2

Posiada kropki.

Wskazówka nr 3

Potrafi latać



BIEDRONKA
Świetnie!

 
Czy wiecie, że nieprawdą jest, że ilość

kropek wskazuje na wiek biedronki? Co
najwyżej może wskazywać z jakim

gatunkiem mamy do czynienia.



Tworzą gniazda
nazywane

mrowiskami.

ZGADNIJ O KIM MÓWIĘ I ZNAJDŹ MNIE :)

Te zwierzęta
tworzą duże

grupy, w których
każdy wykonuje

określone
zadanie.

Wskazówka nr 2Wskazówka nr 1



MRÓWKI
Bardzo dobrze!

 
Czy wiedzieliście, że u mrówek,

podobnie jak u pszczół jest królowa,
której zadaniem jest składanie jaj, z
których po przeobrażeniu powstają

nowe mrówki?



Wskazówka nr 1

Żyje pod ziemią. Ma
małe oczy i bardzo
słabo widzi. 

ZGADNIJ O KIM MÓWIĘ
 I ZNAJDŹ MNIE :)

Wskazówka nr 2

Dzięki dużym
łopatowatym łapom
bez problemu drąży
pod ziemią korytarze.

Wskazówka nr 3

Tworzy kopce



KRET
Brawo!

 
To mój przyjaciel Witek, który tak jak ja

lubi mieszkać pod ziemią. Najwięcej
energii na kopanie mamy z samego

rana. Wy też macie dużo siły zaraz po
przebudzeniu? :)

 



Mam nadzieję, że dzięki moim zagadkom
dowiedzieliście się nowych rzeczy o zwierzętach
żyjących na łące i w ogrodzie.

Do zobaczenia!

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNIE
SPĘDZONY CZAS :)


