
22 Maja - Dzień Praw Zwierząt  

22 Maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. Prawa zwierząt opierają się na 

twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia 

i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię. Jako istoty żywe 

i zdolne odczuwać cierpienie powinny być traktowane tak, aby tego cierpienia nie 

odczuwały. Pamiętajmy o tym każdego dnia.  

 

Karta pracy żaba 

 

Materiały: 

• arkusze z żabą, 
• ołówki, 
• pudełko z kredkami. 

Arkusz 

 

 

 

Pytania do tekstu: 

1. Co robi żaba na obrazku?…………………………………………………………………………………………….. 



2. Czy żaba jest płazem, czy gadem?………………………………………………………………………….. 
3. W jakich kolorach jest żaba?…………………………………………………………………………………….. 
4. Co lubi jeść żaba?……………………………………………………………………………… 
5. Jak porusza się żaba?……………………………………………………………………………………… 
6. Jaki dźwięk wydają żaby? ………………………………………………………………………………………………… 
7. Gdzie mieszka żaba?……………………………………………………………………………… 
8. Jakiego koloru jest liść i trawa?……………………………………………………………………………… 

 

Czytanka: 

Żaba 

Żaba jest płazem. 

Jasno zielona żaba siedzi na ciemno zielonym liściu. 

Pod liściem płynie niebieska woda. 

Za żabą widać ciemno zieloną zieloną trawę. 

Żaba ma żółte kropki na ciele i żółte kulki na palcach. 

Żaby mieszkają w stawach, jeziorach, oczkach wodnych. 

Żaby skaczą i pływają. 

Żaby kumkają: kum, kum, kum. 

Żaby jedzą owady. 

https://autyzm.life/2020/04/22/zaba-arkusz-pracy-dla-dziecka-z-autyzmem/ 

 

 

Karta pracy kaczuszki 

 

Kaczka i kaczuszki 

 

Pytania do tekstu: 

1. Co robią kaczki na obrazku?……………………………………………………………………………………… 
2. W jakich kolorach jest duża kaczka?………………………………………………………………………….. 
3. Ile kaczka ma kaczuszek? …………………………………………. 

https://autyzm.life/2020/04/22/zaba-arkusz-pracy-dla-dziecka-z-autyzmem/


4. W jakim kolorze są kaczuszki?………………………………………………………………………… 
5. Jakim ptakiem jest kaczka?………………………………………………………………………… 
6. Czym żywi się kaczka?………………………………………………………………………………. 
7. Gdzie mieszkają kaczki?……………………………………………………………………………………… 

 

Czytanka: 

Kaczka i kaczuszki 

Kaczki idą do jeziora po zielonej trawie. 

Za dużą brązową kaczką idą cztery żółte kaczuszki. To jej pisklęta. 

Kaczka jest ptakiem wodnym. Potrafi pływać i latać. 

Kaczka ma płaski czerwony dziób i krótkie czerwone nóżki zakończone płetwami. 

Kaczki jedzą rośliny wodne. 

Kaczki żyją nad jeziorami, rzekami, stawami. 

Wszystkie ptaki na obrazku mają czerwone nogi i dzioby. 

Trawa na obrazku jest zielona a woda niebieska. 

 

https://autyzm.life/2020/04/21/kaczka-i-kaczuszki-arkusz-pracy-dla-dziecka-z-autyzmem/ 

https://autyzm.life/2020/04/21/kaczka-i-kaczuszki-arkusz-pracy-dla-dziecka-z-autyzmem/

