
Chronimy ginące gatunki – materiały 

Materiały powstały z wykorzystaniem zasobów warszawskiego ZOO i zdjęć Katarzyny Anusz. 

1. Krótka prezentacja-rola ogrodów zoologicznych: 

https://www.goconqr.com/en-US/slide/35343733/ogrody-zoologiczne-czy-powinny-istnie- 

2. Kurier ZOO na dzień Misji 

https://zoo.waw.pl/aktualnosci/kurier-zoo-tydzien-misji-ogrodow-zoologicznych-i-

akwariow,p829080526 

https://zoo.waw.pl/aktualnosci/kurier-zoo-2-tydzien-misji-ogrodow-zoologicznych-i-

akwariow,p951173164 

Chronimy ginące gatunki – gry (części w grach odpowiadają częściom w grze terenowej) 

1. Zasady zachowania w ZOO 

https://wordwall.net/resource/29740878 

2. Misja ZOO – quiz 

https://wordwall.net/resource/29738282 

3. Karty ze zdjęciami zwierząt-zadaniem jest rozpoznanie zwierzęcia 

https://www.goconqr.com/en-US/flashcard/35760861/zagro-one-gatunki-zwierz-t 

4. Memory – zagrożone zwierzęta 

https://learningapps.org/display?v=pdn7kquu222 

5. Wykreślanka – znajdź nazwy zwierząt-pełna 

https://learningapps.org/display?v=pn3tyvkya22 

6. Wykreślanka – znajdź nazwy zwierząt-część 1 

https://learningapps.org/display?v=pogjqbcdk22 

7. Wykreślanka – znajdź nazwy zwierząt-część 2 

https://learningapps.org/display?v=pe69u9mr522 

8. Połącz status zagrożenia gatunku z jego symbolem 

https://learningapps.org/display?v=pvaji14ya22 

9. Ułóż symbole według poziomu zagrożenia 

https://learningapps.org/display?v=ppxjum9xa22 

10. Połącz zdjęcie zwierzęcia ze statusem zagrożenia – wersja pełna 

https://learningapps.org/display?v=p54myz5aj22 

11. Połącz zdjęcie zwierzęcia ze statusem zagrożenia – część 1 

https://learningapps.org/display?v=p1zvhabh222 
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12. Połącz zdjęcie zwierzęcia ze statusem zagrożenia – część 2 

https://learningapps.org/display?v=pvkhp89w522 

13. Puzzle – goryl 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/438842-zwierz%C4%99ta-zoo/6x4 

Filmy: 

Misja ZOO 

https://zoo.waw.pl/o-nas/misja-zoo 

Gra terenowa 

„Śladami ginących gatunków” - gra terenowa w warszawskim ZOO 

Gra została przygotowana w wersji papierowej (autor Joanna Piotrowska) oraz zmodyfikowana do 

wersji elektronicznej (Agata Walczuk przy współpracy z Marią Tkaczyk). W grze elektronicznej 

wykorzystano zdjęcia wykonane przez Katarzynę Anusz. 

Gra w wersji papierowej składa się z 3 załączników – mapa, opisy zwierzą i załącznik 3 z 

rozwiązaniami dla prowadzącego grę). 

Gra i inne materiały znajdują się pod tym linkiem: 

https://zoo.waw.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/propozycje-dla-nauczycieli-do-samodzielnego-

poprow 

Gra w wersji elektronicznej wykonana jest w aplikacji Actionbound. Uwaga, gra na razie znajduje się 

w wersji testowej! W tej wersji warto dodatkowo wydrukować mapę. Gra została przygotowana w 3 

wersjach: 

Wersja pełna (testowa) – 12 gatunków zwierząt do odnalezienia w ZOO, uwaga: wymaga odpoczynku 

i dużo czasu 

https://en.actionbound.com/bound/graterenowaZOO 

Wersja skrócona (testowa)– część I – połowa pełnej wersji, wejście od ulicy Ratuszowej 

https://en.actionbound.com/bound/duplicate-graterenowaZOO 

Wersja skrócona (testowa) – część II - połowa pełnej wersji, wejście od ulicy Starzyńskiego 

https://en.actionbound.com/bound/duplicate-duplicate-graterenowaZO 

Zapraszamy do spaceru po ogrodzie zoologicznym i gry! 

Uwaga, osoby niepełnosprawne i ich opiekun, zwiedzają ZOO za darmo. 

Kolorowanki i rysowanie po śladzie: 

https://zoo.waw.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/propozycje-dla-nauczycieli-do-samodzielnego-

poprow 
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