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czy wiesz, ze...
.

Zrób portret żyrafy.

Żyrafa jest najwyŻszym zwierzęciem, które żyje na lądzie. może osiągnąć nawet 5 metrów wysokości. mieszka na afrykańskiej sawannie. ma bardzo długą szyję. dzięki temu zrywa liście, do których nie są w stanie sięgnąć z ziemi inne zwierzęta. w czasie walk o samice samce używają swoich szyj, uderzając się nimi nawzajem. zwinny i giętki język żyrafy może mieć nawet pół metra długości. Te piękne zwierzę-ta szybko biegają, ale nie potrafią pływać. jedynymi drapieżnikami*, które mogą zagrozić dorosłej żyrafie, są lwy. 
*drapieżnik — zwierzę, które poluje na inne zwierzęta 

A to moja żyrafa.

W puste miejsce wklej naklejkę 
przedstawiającą prawdziwą żyrafę,  

a obok narysuj swoją.

Tam gdzie baobab i akacje,
spędza rok szkolny i wakacje.
W cieniu wśród liści się ochłodzi,
choć upał wcale jej nie szkodzi.

Szyję ma długą niczym wąż
i podróżować pragnie wciąż.
Zobaczyć igloo i niedźwiedzia,
poznać ławicę* pana śledzia.

Spłynąć kajakiem rwącą rzeką,
ZobacZyć, co jest hen – daleko.
Zwiedzić głębiny i przestworza**,
popłynąć tratwą aż do morza.

Dać do Australii zgrabnie susa,
z koalą zjeść eukaliptusa.

Przy boku wawelskiego smoka
spojrzeć na Kraków gdzieś z wysoka.

zadanie

zadanie

   * ławica – duże stado ryb
** przestworza – szeroki, rozległy obszar

Potrzebne materiały:

• kartka białego papieru 

• farby plakatowe: żółta, brązowa i czarna

• pędzelek i naczynie z wodą

• nożyczki 

• stara gazeta na podkładkę

Na wieży Eiffla postać chwilę, 
wznieść się tak zwiewnie jak motylek.
Nurkować wewnątrz barwnej rafy
– oto marzenia są żyrafy.

To jest prawdziwa żyrafa.

1. Pomaluj dłoń żółtą farbą i odbij ją na białej 
kartce. Poczekaj, aż odcisk wyschnie. 

2. Domaluj plamki, ogon, uszy, oczy, 
pyszczek i sierść zgodnie ze wzorem. 

3. Wytnij rysunek narysowanej żyrafy.

Jeżeli do zabawy przyłączy się koleżanka 
lub ktoś dorosły, to Twoja żyrafa będzie 
miała towarzystwo o różnych rozmiarach.


