
Zadanie 4.
Zakreœl te gatunki drapie¿ników, które wystêpuj¹ w Polsce.

Zadanie 3.
Podaj polskie nazwy  gatunkowe 12 flagowych  ssaków drapie¿nych (Kampania „Carnivore” wg. EAZA)  
wystêpuj¹cych w Europie.

Zadanie 2.
Przyporz¹dkuj podane poni¿ej gatunki do ich rodzin.
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ryœ iberyjskiryœ

kuna domowa tchórz zwyczajny

¿bik

lis pospolity

tchórz marmurkowy

niedŸwiedŸ brunatny

szakal z³ocisty

wydra europejska

norka europejska

norka amerykañska

rosomak kuna leœna

³asica

jenot

soból

borsuk gronostaj

tchórz stepowy

Karta pracy - kl. VII i VIII SP,  szko³y ponadpodstawowe
karty pracy w formacie pdf znajduj¹ siê na stronie zoo.wroc.pl 
w zak³adce „Edukacja”

1. Alopex lagopus
2. Ursus arctos
3. Lutra lutra
4. Lynx lynx
5. Felis silvestris
6. Mustela lutreola

7.   Canis lupus
8.   Canis aureus
9.   Lynx pardinus
10. Vormela peregusna
11. Ursus maritimus
12. Gulo gulo

niedŸwiedŸ polarny

Zadanie 1.
Wyjaœnij pojêcia - drapie¿niki, ssaki drapie¿ne.

Drapie¿niki to zwierzêta, które 

Ssaki drapie¿ne (Carnivora) to rz¹d ssaków, 

perewiaska

ryœ iberyjski

niedŸwiedŸ brunatny

wilk szary

¿bik

wydra europejska

psowate

³asicowate

niedŸwiedzowate

kotowate

lis polarny

szakal z³ocisty

niedŸwiedŸ polarny

ryœ

norka europejska

rosomak

rodziny:
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Zadanie 6.
Wymieñ zagro¿enia na jakie nara¿one s¹ ssaki drapie¿ne.

Zadanie 5.
Dokoñcz komiks. Pomyœl o trudnoœciach jakie napotka³a matka ma³ych rysiów. Czy historia koñczy siê dobrze czy Ÿle? Dlaczego?
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Zadanie 8.
Jak nale¿y zachowywaæ siê na szlaku turystycznym?

Zadanie 7.
Co nale¿y robiæ, aby chroniæ drapie¿niki ¿yj¹ce w Europie?

ROLA PAÑSTWA:

- 

- 

- 

DZIA£ANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH:

- 

- 

- 

A JAK TY MO¯ESZ POMÓC?

- 

-

-

1. 
2. 
3. 
4.
5. 

  6.  
  7.   
  8.
  9.
10.   
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W roku 1942 polscy ¿o³nierze Armii Andersa 

maszeruj¹cy z Persji do Palestyny wymienili garœæ 

pieniêdzy, tabliczkê czekolady, szwajcarski nó¿ 

oficerski i konserwê wo³ow¹ na wychudzonego 

niedŸwiadka. Wojtek - bo tak nazwano zwierzaka - 

pe³ni¹cy pocz¹tkowo rolê maskotki, szybko awansowa³ 

na pe³noprawnego ¿o³nierza, posiadaj¹cego wojskowy 

stopieñ i numer ewidencyjny. Podczas kampanii 

w³oskiej zosta³ amunicyjnym, donosz¹cym pociski do 

ciê¿kich moŸdzierzy.

Od tego czasu symbolem 22. Kompanii Zaopatrywania 

Artylerii 2. Korpusu gen. Andersa, w której s³u¿y³, 

sta³ siê rysunek niedŸwiedzia nios¹cego pocisk.

wilk 

morski

Zadanie 9.
Dokoñcz kartê opisu najwiêkszego polskiego drapie¿nika.

Wysokoœæ w k³êbie:

...................................

...................................

Masa cia³a:

...................................

...................................

D³ugoœæ ¿ycia:

...................................

Liczebnoœæ:

na œwiecie ........................... 

osobników, 

w Polsce ......................... os.

nazwa polska: .........................................................................

nazwa ³aciñska: ......................................................................

Zadanie 10.
Przyjrzyj siê poni¿szym ilustracjom i opisom. Jak myœlisz, jaki 
wizerunek drapie¿ników kreuj¹ przedstawione materia³y?
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