KARTY DODATKOWE
Orlik w locie. Wytnij, pozaginaj i posklejaj

Zagadka Znajdź 10 różnic.
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gęsi – lecą jedna za drugą
kobuz – jak strzała spada w dół ze
złożonymi skrzydłami
trzmielojad – podobny do
myszołowa, lecz jaśniejszy, krąży
kręcąc ogonem
błotniak łąkowy – najniżej na
obrazku, ma najcieńszy ogon
z białą plamką na kuprze,
bocian czarny – w czarnym fraku
z białą kamizelką
samiec błotniaka stawowego
– leci ze puszczonymi w dół nogami
samica błotniaka stawowego
– ciemna z jasną czapeczką na
głowie, leci w stronę bociana
białego

Korzystając ze wskazówek
wpisz na rysunku nazwy
ptaków.
orlik grubodzioby – największy
na obrazku
myszołów zwyczajny – szybuje
na uniesionych skrzydłach,
najwyżej spośród wszystkich
drapieżników
jastrząb – drapieżnik z jasnymi
paskami na głowie i prążkowanym
ogonem, na prawo od trzmiela
bocian biały – znasz go dobrze
żuraw – wzbił się najwyżej
jerzyk – próbuje złapać komara
orlik krzykliwy – krąży
między jerzykiem a orlikiem
grubodziobym, orzeł z jaśniejszymi
skrzydłami dzikie

Zagadka
Orliki i spółka.

nadajnik – na grzbiecie
orlika, śledzi jego
wędrówkę
antena – odbiera
sygnały z nadajnika
orlika grubodziobego
sójka – siedzi na
świerku
dudek – z gąsienicą
w dziobie
satelita – odbiera
i przekazuje sygnały
z nadajnika
trznadel – siedzi na
gałęzi obok orlika
luneta – dzięki niej
można zobaczyć nawet
numery na ptasich
obrączkach
lornetka – służy do
obserwacji ptaków

Nasz orlik
grubodzioby znów
w centrum uwagi.
Śledzą go ornitolodzy,
obserwują pasjonaci.
Korzystając ze
wskazówek podpisz
elementy rysunku.

Zagadka
O lornetce, lunecie,
antenie, które
śledzą orlika
w terenie.

Rozwiązania zagadek:
Zagadka Znajdź 10 różnic.

Duże memory. Liczba graczy: 2-6
Wycięte

karty

układa

się

stroną

z orlikiem. Gra polega na znajdowaniu par takich samych obrazków.
Gracze w ustalonej kolejności odwracają po dwa obrazki. Jeśli nie ma
pary to odkłada się karty w te same
miejsca.

Natomiast

po

znalezieniu

pary gracz zabiera ją i ma prawo do
dodatkowego ruchu. Wygrywa ten,
kto zdobędzie największą ilość par.
Celem zabawy jest utrwalenie nazw
ptaków i zwierząt żyjących w sąsiedztwie orlika grubodziobego. Zatem prowadzący prosi, by uczniowie nazywali

Zagadka Orliki i spółka.

każde narysowane zwierzę. Nieodzowna jest pomoc nauczyciela tym dzieciom, które nie umieją jeszcze czytać.
myszołów
zwyczajny

gęsi

Małe memory. Liczba graczy: 2
żuraw

jerzyk

wych kart, począwszy od trzech dla
dzieci najmłodszych. Gracz pierwszy

trzmielojad
bocian
czarny

układa swoje karty w dowolnej kolejorlik grubodzioby
orlik krzykliwy

samiec
błotniaka
stawowego

samica błotniaka stawowego

jastrząb

Zagadka
O lornetce, lunecie, antenie, które śledzą orlika w terenie.

satelita

sójka

lornetka
trznadel

luneta

dudek

miętać. Następnie odwraca się karty
obrazki w tej samej kolejności.

błotniak
łąkowy

nadajnik

ności, a drugi musi tą kolejność zapai gracz obserwujący musi ułożyć swoje

kobuz
bocian
biały
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Gracze otrzymują po 3 -10 jednako-
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