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Ćw. 2 – Przeczytaj zdania i zdecyduj, które z nich są prawdziwe,  

a które fałszywe. Otocz pętelką odpowiedni wyraz.   

 

Tkanka brunatna chroni organizm  
zwierzęcia przed wychłodzeniem.   

PRAWDA FAŁSZ 

Zimą nie dokarmiamy zwierząt,  
ponieważ same radzą sobie doskonale. 

PRAWDA FAŁSZ 

Zwierzęta nie robią zapasów na zimę,  
ponieważ podczas zimowego snu nie jedzą. 

PRAWDA FAŁSZ 

Podczas zimowego snu, serce zwierzęcia 
bije znacznie szybciej.  

PRAWDA FAŁSZ 

Zbyt wczesne wybudzenie zwierzęcia z zimowego 
snu może być dla niego bardzo niebezpieczne. 

PRAWDA FAŁSZ 

Rodzaj zimowego schronienia 
zależy od gatunku zwierzęcia.  

PRAWDA FAŁSZ 

Zima jest szczególnie ciężkim okresem,  
dlatego wszystkie zwierzęta ją przesypiają.  

  PRAWDA FAŁSZ 
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1.  Sen zimowy zwierząt to inaczej: 

śpiączka lub osłabienie. 

letarg lub hibernacja.  

zimówka lub sennik. 
 

2. W jaki sposób zwierzęta przygotowują się do snu zimowego? 

Przenoszą się w cieplejsze rejony naszego globu.  

Kupują sobie ciepłe futerko na zimę.  

Gromadzą pożywienie lub najadają się do syta jesienią.  
 

3. Co dzieje się z ciałem zwierzęcia podczas zimowego snu? 

Śpiąc, zwierzę nie przyjmuje pokarmu i nie wydala. 

Oddech staje się wolny i spada temperatura ciała. 

Obie odpowiedzi są poprawne.  
 

4. Miejsce, w którym zwierzę przesypia zimę, musi przede wszystkim: 

zabezpieczać przed mrozem i zimnym wiatrem.  

obfitować w roślinność niezbędną do zaspokojenia głodu. 

chronić przed ludźmi.  
 

5. Które z wymienionych niżej zwierząt zasypiają na zimę? 

Wiewiórki, bociany i kaczki krzyżówki. 

Niedźwiedzie, świstaki, żaby i jeże. 

Sarny, wilki, zające i dziki. 
 

6. Zaznacz zdanie prawdziwe. 

Wczesne wybudzenie zwierzęcia ze snu uratuje go przed śmiercią. 

Nie wolno dokarmiać ptaków zimą!  

Jeśli spotkamy śpiące zwierzę, nie powinniśmy go budzić.  
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Ćw. 1 – Narysuj uśmiechniętą buźkę przy prawidłowej odpowiedzi.  
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