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Przygotowaliśmy dla
Was mały quiz! 
Zastanówcie się, które
zdania są prawdziwe, a 
które fałszywe. 
Powodzenia!

• Malarze nie lubili malować zwierząt. 

• Malowanie zwierząt to najprostsze 
zadanie. Każdy to potrafi.

• Gabinety osobliwości to pokój z 
tarantulami.

• U cesarza Rudolfa II można było 
oglądać egzotyczne zwierzęta w jego 
ermitażu.

• Vanitas to symbol przemijającego 
losu.

• Zwierzęta fantastyczne można 
zobaczyć w zoo.



Przygotowaliśmy dla
Was mały quiz! 
Zastanówcie się, które
zdania są prawdziwe, a 
które fałszywe. 
Powodzenia!

• Szkic to obraz przedstawiający 
zwierzę.

• W muzeum można zobaczyć 
egzotyczne zwierzęta.

• Smok, który odleciał do Japonii miał 
tylko 3 palce.

• Smoki w legendach europejskich 
spełniały życzenia.

• Arka Noego to historia biblijna.

• Noe to właściciel złotej rybki, która 
spełniała życzenia.



Przygotowaliśmy dla
Was mały quiz! 
Zastanówcie się, które
zdania są prawdziwe, a 
które fałszywe. 
Powodzenia!

• Smok to legendarne zwierzę, które 
bało się wody.

• Porcelana została wynaleziona przez 
Noego podczas jego wycieczki do 
Chin.

• Porcelana była nazywana białym 
złotem.

• Wolny jak ptak, oznacza, że ktoś jest 
bardzo pooowolny.

• Paw śpiewa najpiękniej ze wszystkich 
ptaków.

• Malarze malowali tylko zwierzęta 
hodowlane.



ZADANIE 
PLASTYCZNE

• Przygotowaliśmy dla Was zadania
plastyczne. Zachęcamy do wykonania
zwierzątka ze skarpetki.

• Przygotujcie: skarpetkę, nożyczki, guziki, 
nitki, wstążki, kolorowe papiery, tkaniny oraz
wypełniacz: ryż, kaszę lub watę.

• Weź skarpetkę, do wysokości pięty wypełnij
ją kaszą lub ryżem, zawiąż. Następnie dodaj
znowu dodaj trochę kaszy lub ryżu, przewiąż
skarpetkę. Uformuj ją. Zastanów się jakie
zwierzę chcesz stworzyć i jakich elementów
mu brakuje. Czy będzie miał duże oczy, 
małe uszka, a może ogon? Wybór należy do 
Ciebie! 

• Kiedy zwierzę będzie gotowe, prześlij nam
jego zdjęcie!




