
przykłady twórczych zabaw

dla dzieci i rodziców 























10



11































Zadanie 2
Zagrożenia dla dzikich zwierząt w twoim parku. Zaznacz krzyżykiem odpowiednią 
kratkę (Tak/Nie) w zależności od tego, czy stwierdziłeś dane zagrożenie czy nie.

Zagrożenia Tak Nie

1. Bliskie sąsiedztwo drogi lub ruchliwych ulic

2. Po alejkach jeżdżą szybko rowery lub hulajnogi elektryczne

3. Obecność wolnożyjących kotów lub wypuszczanych przez 
ludzi na dwór

4. Psy biegające bez smyczy i bez kagańca

5. Kosze na śmieci są otwarte lub poprzewracane

6. Śmieci są porozrzucane w różnych miejscach parku

7. Obecność stłuczonego szkła

8. Budki lęgowe powieszone na niskiej wysokości są na 
wyciągnięcie ręki

9. Karmniki brudne i niewyczyszczone z resztek pokarmu

10. Trawniki i kępy roślinności ogrodzone siatką 
uniemożliwiającą dostęp (np. jeżom)

11. Dużo porozrzucanych resztek jedzenia (spleśniały chleb, 
rozkładające się mięso, stare ziemniaki lub nadpleśniałe 
ciasto itp.)

12. Hałas (krzyki, głośna muzyka itp.)

13. Dużo niezebranych psich odchodów (które są źródłem 
pasożytów)

14. Woda w pojnikach lub oczkach wodnych brudna 
i śmierdząca (lub brak wody)

15. Inne stwierdzone (dopisz sama/sam):

Podsumuj krzyżyki w każdej kolumnie



Zadanie 3
Różnorodność siedlisk stwierdzona w parku miejskim. Zaznacz krzyżykiem 
odpowiednią kratkę (Tak/Nie) w zależności od tego, czy stwierdziłeś dany 
element środowiska czy nie. Im bardziej różnorodne siedlisko, tym więcej 
zamieszkujących je dzikich zwierząt.

Zagrożenia Tak Nie

1. Dużo drzew w różnym wieku (im większe zróżnicowanie 
wiekowe drzew, tym lepiej dla dzikich zwierząt)

2. Obecne drzewa stare z dziuplami 
(dziuple stanowią schronienie dla dzikich zwierząt)

3. Dużo liściastych krzewów i żywopłotów 
(schronienie dla wróbli, pokrzewek i kosów)

4. Obecne drzewa owocowe – śliwy, jabłonie, jarzębiny
(ich owoce stanowią pokarm dla dzikich zwierząt)

5. Obecne dęby, orzechy lub buki 
(ich owoce stanowią pokarm dla dzikich zwierząt)

6. Obecne krzewy dzikie – bez czarny, głóg, dzika róża 
(ich owoce stanowią pokarm dla dzikich zwierząt)

7.
Obecne drzewa niskie, średnie i wysokie 
(różnej wysokości drzewa zasiedlane są przez różne 
gatunki dzikich zwierząt)

8. Obecne różne gatunki drzew – co najmniej kilka, 
kilkanaście różnych gatunków

9. Obecne też drzewa i krzewy iglaste – ale niezbyt dużo

10. Na trawniku obecne kwiaty i zioła 
(przyciągające owady – pokarm ptaków)

11. Trawniki nie są zbyt często koszone

12. Obecne budki lęgowe dla ptaków

13. Obecne karmniki

14. Obecne budki dla nietoperzy

15. Obecne pojniki lub 
oczka wodne

Podsumuj krzyżyki 
w każdej kolumnie

Twój park jest
(zakreśl właściwą odpowiedź):

   bardzo różnorodny 
(więcej Tak niż Nie)

   mało różnorodny 
(więcej Nie niż Tak)

   średnio różnorodny 
(tyle samo Tak i Nie)



Zadanie 4
Co możesz zrobić, aby twój park zamieszkiwało więcej dzikich zwierząt 
i aby było to dla nich bezpieczne miejsce? Wypisz w punktach.
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MAGAZYN DLA DZIECI




