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Dzik 

Dzik to przodek świni domowej, a w tej rodzince owej… 

Mama to locha, tata to odyniec a dzieciaki? 

To małe warchlaki, czyli pasiaki. 

 

Poznasz go po sierści owej, 

Czyli czarnej lub szaro-brązowej. 

Tułów masywny, duŜa głowa 

A swój ryjek w ziemi chowa. 

 

Lasy liściaste i lasy mieszane, 

To właśnie jego mieszkanie 

Więc uwaŜaj w lesie, bo gdy zły … 

PokaŜe swoje duŜe kły! 

 

Mała myszka i ślimaczek, 

To dla dzika jest przysmaczek. 

Nie pogardzi roślinami, owocami a nawet zwykłymi nasionami 

 

W kąpielach błotnych swą skórę pielęgnuje i o kolacji pysznej snuje 

Bo lubi wyruszać na Ŝer wieczorami, lecz nie sam, tylko watahami. 
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JeŜ 

JuŜ na pewno o tym wiesz, 

śe w Polsce największym owadoŜernym jest JEś 

Choć pyszczek jego jest mały i wydłuŜony, 

To w ostre zęby jest zaopatrzony. 

Wyobraź sobie… 

Pokryty jest kolcach cały, 

Bo jeŜ nie jest duŜy, lecz mały 

Widzi, gdy ktoś na niego poluje 

Od razu się broni, zwijając się w kulę 

Na polowanie wychodzi po zachodzie słońca 

I poluje na dŜdŜownice, jaszczurki a nawet zaskrońca 

A gdy juŜ coś dobrego złapie, 

Zajadając, głośno przy tym mlaszcze i sapie 

Zamieszkuje lasy, ale nie pogardzi miejskimi parkami, 

Oraz zaroślami i przydomowymi ogrodami 

Jesienią intensywnie Ŝeruje 

Bo gdy nadchodzi zima to on zimuje. 
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Sarna 

Mama to koza, tato kozioł 

A dzieciaki, choć cętkowane to koźlaki 

Bo choć najmniejsza jest w rodzinie jeleniowatych, 

To jej ubranie naleŜy do bogatych 

Mowa o sarnie z sierścią rudobrązową. 

Która lubi chodzić z podniesioną głową 

Ma ona smukłe ciało i wysokie nogi 

A gdy ucieka, robi duŜe skoki 

Choć lubi Lasy liściaste i mieszane 

To jest jej mieszkanie 

To łąkom i ogrodom jest zwierzęciem wiernym, 

Bo przecieŜ sarna jest gatunkiem roślinoŜernym 

Lubi zajadać się liśćmi, grzybami i leśnymi owocami 

Bo to właśnie one są jej przysmakami 

Choćbyś znalazł w lesie lub na łące koźlęta …nie dotykaj!  

Choć wiem, Ŝe to kusząca zachęta 


