
Załącznik nr 3 

 

Opisy trzech gatunków zwierząt dla kategorii wiekowej „0” i kl. I – IV do konkursu „Dzień Ziemi w SPN” 

Na podstawie jednego z trzech poniższych opisów wykonaj pracę plastyczną „Zwierzęta żyjące w 

Słowińskim Parku Narodowym”  

Opis pierwszy 

Żyje w lasach i parkach. Jest niewielkim zwierzątkiem o dużym puszystym ogonie. Głowa, grzbiet, łapki i 

ogon są koloru rudego, pyszczek i brzuch biały. Uszy ma zakończone pędzelkami sierści, oczy ciemne i 

wąsy długie. Tylne nogi są dłuższe i silniejsze od przednich. Dzięki ostrym pazurom, zwierzę wspina się po 

drzewach. Jest niezwykle szybkie i zwinne, a długi ogon pomaga mu utrzymać równowagę podczas 

skoków w koronach drzew. Jego dom, to najczęściej gniazdo z zbudowane z gałęzi, czasem zajmuje 

opuszczone dziuple. Żywi się orzechami, żołędziami, nasionami buka i drzew iglastych. Nasiona sosny i 

świerka wydobywa z szyszek, odrywając z nich łuski. Część pożywienia chowa na zimę w dziuplach lub 

zakopuje w ziemi. 

 

lub 

Opis drugi 

Zwierzę to jest wielkości średniego psa. Głowę ma masywną, tułów krępy, oczy małe, uszy krótkie i 

zaokrąglone, grzbiet zabarwiony srebrnoszaro, spód ciała i nogi - czarne. Pysk i czoło są białe, podobnie 

jak brzegi uszu. Po bokach głowy, od pyska przez oczy, aż za uszy biegną czarne pasy. Prowadzi nocny 

tryb życia. Krótkie i silne nogi zakończone są w długimi, mocnymi pazurami, które służą do kopania nor. 

Dzień i zimę spędza w norze, która jest skomplikowaną siecią korytarzy i komór oraz ma kilka wejść. 

Każda komora ma inne przeznaczenie, są sypialnie, miejsce narodzin młodych, czy toaleta.  

 

lub 

Opis trzeci 

Zamieszkuje lasy, parki i ogrody. Można je spotkać tam, gdzie są zwalone drzewa, gałęzie lub 

nagromadzone opadłe liście, gdzie śpi schowane w ciągu dnia. W nocy zaś, szuka pożywienia. Zwierzę to 

posiada ostry, długi ryjek, pękaty brzuszek i krótkie łapki. Opisując go, nie można zapomnieć o kolcach. 

Jest ich ok. 5000. Młode rodzą się z kolcami, które ukryte są w napęczniałej wodą skórze. Po pewnym 

czasie, kolce zaczynają wychodzić na zewnątrz, ale nie wszystkie na raz. Pierwsza warstwa złożona jest z 

miękkich i białych kolców, po około 2 dobach wyrastają kolejne ciemniejsze. Już po 11 dniach młode 

potrafią zwijać się w kulkę, ale dopiero 3 dni później po raz pierwszy otwierają oczy. Jest to bardzo 

żarłoczne zwierzę, zjada owady, myszy, jaszczurki, ślimaki, dżdżownice, a nawet węże. Dobrze pływa, ale 

potrzebuje łagodnego brzegu, żeby móc wejść i wyjść z wody.  

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/oko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las

