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Zwierzęta Afryki



Lew afrykański
Lew jest obok kota domowego najlepiej poznanym

przedstawicielem rodziny kotowatych. Jest jedynym kotem
prowadzącym stadny tryb życia. Ofiarę atakuje z zasadzki, a polują
najczęściej lwice. Lew potrzebuje dziennie około 6,5 km mięsa, ale

głodny potrafi zjeść jednorazowo 50kg. Żyje około 15 lat.



Lampart plamisty
Lampart (pantera) zamieszkuje wszystkie środowiska Afryki
poza pustyniami. Poluje na małe antylopy, szakale, małpy i

dzikie świnie, a także na zwierzęta domowe. Doskonale skacze i
wspina się na drzewa. Prowadzi samotny tryb życia. Dojrzewa w

wieku 3 lat, a żyje do 20 lat.



Gepard
Gepard jest najszybszym ssakiem świata. Na krótkich

dystansach rozwija prędkość do 120 km/h. Żyje na rozległych
sawannach Afryki i jest aktywny za dnia. Żyje samotnie lub w

małych stadach. Poluje pojedynczo kierując się wzrokiem, ofiarę
atakuje w pościgu. Żyje do 20 lat.



Hiena
Stada hien przemierzają afrykańskie równiny w poszukiwaniu
jakiegokolwiek mięsa do jedzenia. Często odżywiają się padliną,
ale potrafią też zabić młode gnu lub zebry. Hiena cętkowana
jest największą z trzech odmian hien żyjących w Afryce. Ze
względu na charakterystyczny "śmiech" nazywa bywa także

hieną chichoczącą.



Słoń afrykański
Słoń afrykański jest największym żyjącym ssakiem lądowym
(waży do 7 ton) i nie ma naturalnych wrogów. Jego górne
siekacze (błędnie nazywane kłami) osiągają długość stu cm.
Ciąża trwa u słoni ok. 22 miesiące i jest najdłuższa wśród
ssaków. Samica rodzi jedno młode. Słonie żyją do 60 lat.



Żyrafa
Jest najwyższym współczesnym ssakiem (osiąga wyskość 6
metrów). Występuje głównie na sawannach i jest w swym

naturalnym środowisku dość liczna. Ciśnienie krwi u żyrafy jest
2 razy wyższe niż u człowieka, a serce tego zwierzęcia warzy do
12 kg i w ciągu minuty przepompowuje około 60 litrów krwi.



Antylopa gnu
Najpopularniejsza antylopa afrykańska. Żyje w dużych stadach,

najczęściej wraz z zebrami, żyrafami i gazelami. W
poszukiwaniu pokarmu odbywa dalekie wędrówki, w czasie

których pokonuje wiele przeszkód, np. głębokie rzeki. Młode
tego gatunku często padają łupem drapieżników.



Impala
To jedna z najliczniejszych antylop Afryki Południowej. Tylko
w  Parku Narodowym Krugera w RPA każdej wiosny rodzi się

100 tysięcy impali. Niestety dorosłości dożywa tylko około
20% z nich. Dzieje się tak dlatego, że młode stanowią łatwą

zdobycz dla drapieżników.



Zebra
Kuzynka konia i osła, której nie sposób pomylić z innym

zwierzęciem, ze względu na charakterystyczne ubarwienie. W
naturalnym środowisku pasiasty wzór pełni funkcję szaty

ochronnej. Zebry żyją w stadach prowadzonych przez ogiera
przywódcę. Zwykle przebywają w towarzystwie żyraf,

antylop i gazel.



Nosorożec
Nosorożec biały jest po słoniu najcięższym ssakiem lądowym;

osiąga masę ponad 3 ton. Drugi gatunek afrykański to
nosorożec czarny, zwany również ostrorogim. Jest on

szczególnie zagrożony. Wszystkie gatunki nosorożców należą do
gatunków zagrożonych wyginięciem.



Bawół afrykański
Jest mieszkańcem terenów podmokłych i znaczną część życia

spędza w wodzie. Żywi się głównie trawą. Jest zwierzęciem
stadnym; żyje w grupach liczących od kilku do 2 tysięcy

osobników. W bezpośrednim spotkaniu z człowiekiem jest
agresywny i niebezpieczny. 



Hipopotam
Hipopotamy żyją wyłącznie w Afryce. Większość życia spędzają w
wodzie, ale żerują na lądzie, najczęściej w nocy. W poszukiwaniu
pokarmu wędrują nawet 5 km. Żyją gromadnie. Bardzo dobrze

pływają i nurkują - pod wodą mogą pozostawać od 5 do 7 minut.
Ważą nawet 4 tony. Mimo, że jest roślinożercą może być bardzo

niebezpieczny.



Mandryl
Mandryl jest najbardziej różnorodnie i najjaskrawiej ubarwioną
małpą. Charakterystyczna "maska" samca wybarwia się przez

około 5 lat. Mandryl występuje w tropikalnych lasach
równikowej Afryki w stadach liczących 30 - 50 osobników,

którym przewodzi samiec.



Goryl 
Goryl jest największą z małp; stare samce mogą osiągać wagę

ponad 250 km. Żywi się pokarmem roślinnym i jest
zwierzęciem łagodnym, wrażliwym i delikatnym. Żyje w

tropikalnych lasach Afryki.



Szympans zwyczajny
Mimo, że szympans jest wśród małp człekokształtnych

najliczniej występującym gatunkiem, to jednak nadal jest
gatunkiem zagrożonym. Jest najbliższym krewniakiem

człowieka. Szympansy potrafią poruszać się na dwóch nogach.
Prowadzi naziemny i nadrzewny tryb życia.



Krokodyl nilowy
Krokodyle to bardzo groźne i największe z żyjących

współcześnie gadów. Krokodyle odżywiają się głównie rybami,
lecz większe osobniki chwytają także przychodzące do
wodopoju antylopy i zebry. Długie szczęki krokodyla

uzbrojone są w 66 zębów.



Sęp afrykański
Sępy budzą u wielu osób odrazę, choć są zwierzętami wyjątkowo
pożytecznymi - żywiąc się padliną, spełniają w przyrodzie ważną
funkcję policji sanitarnej. Mają doskonały wzrok, dzięki czemu
mogą z dużej odległości dostrzec zwłoki zwierząt lub śledzić

czworonożnych myśliwych.



Pejzaże Afryki



Pustynia



Las deszczowy



Sawanna



Język Suahi l i



moja – jeden
mbili – dwa
tatu – trzy
nne – cztery
tano – pięć
sita – sześć

saba – siedem
nane – osiem
tisa – dziewięć
kumi – dziesięć

 



Habari!- Cześć!
Habari ya Asubuhi! - Dzień dobry! (do godz. 12.00)
Habari ya Siku! - Dzień dobry! (po godz. 12.00)
Habari ya Jioni! - Dobry wieczór!
Lala salama! - Dobranoc!
ndio - tak
hapana - nie
pengine - może
sawa - w porządku/dobrze
asante - dziękuję
samahani - przepraszam
ninaitwa - nazywam się...



Kolorowanki

























Karty z
zadaniami



Wytnij zwierzęta i poukładaj na odpowiednich afrykańskich pejzażach.
Jeśli posiadasz figurki zwierząt, też możesz je wykorzystać.





1 2 3
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Policz. Możesz zapisać liczbę zwierząt cyfrą lub rysując kropki w kwadracie.
Możesz wymówić tę liczbę w języku suahili. Słowniczek wyżej.



zebra

zebra

żyrafa

żyrafa



słoń

słoń

gepard

gepard



lampart

lampart

gnu

gnu



Czyj to cień? Wytnij cienie i nazwy zwierząt, a następnie połącz je ze sobą.



słoń

lew

żyrafa

struś

nosorożec



Połącz ślady i zaprowadź lwiątko do lwicy.



To Afryka! Odkrywaj ją odbijając na niej swoje dłonie
pomalowane farbą w różnych kolorach. Baw się dobrze!



Wyklej grzywę lwa bibułą lub ciastoliną. Pamiętaj, że grzywa tego lwa
 nie musi być brązowa lub czarna. Zaszalej, dlaczego nie zrobić mu tęczowej grzywy. :)



Zbuduj na tej kartce piramidy! Z czego tylko chcesz!



Narysuj sawannę w porze suchej i deszczowej. Pamiętaj, że w porze
deszczowej jest dużo zieleni, a porze deszczowej ziemia jest spękana,

a drzewa i krzewy mają mało liści.



Żyrafa chce dotrzeć do liści akacji.
Pomóż jej pisząc po śladzie.



Afrykańskie tańce.

Afrykańcycy to ludzie o wyjątkowym poczuciu
rytmu. Przepięknie tańczą, grają na instrumentach i
śpiewają. Stwórz swój bębenek z puszki i rozciętego
balonu, graj i tańcz słuchajac afrykańskiej muzyki. 



Stwórz swoją afrykańską maskę
z tego, co znajdziesz w naturze.



W Afryce ludzie uwielbiają kolory i wzory. Znajdź
jasne i płaskie kamienie, a następnie namaluj na

nich kolorowe wzory.



To koniec naszej  wspólnej  wędrówki  przez Afrykę .
Mam nadzięję ,  że moje karty zainspurują Cię do

dalszego odkrywania tego niezwykłego i
zróżnicowanego świata .  Pamiętaj ,  że Afryka to nie

tylko pustynie i  sawanny,  a le  też piękne i  z ie lone lasy
deszczowe pełne gór i  wodospadów. To nie tylko małe

i  b iedne wsie ,  a le  również miasta z wieżowcami .  To
niesamowity kontynet ,  który zamieszkują wspaniałe

zwierzęta .  Pamiętaj ,  że wie le  z nich walczy o
przetrwanie .  Na profi lu ecoedu.k ids znajdziesz

wskazówki ,  co robić by je  ratować.  Pamiętaj ,  że Twoja
wiedza to skarb!

Pozdrawiam Cię!  Baw s ię  dobrze odkrywco!
Hania Dzióbek

 


