
 

 

Dziś obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. W wielu miastach w Polsce co roku odbywają pikniki i 

różne wydarzenia związane z tym właśnie dniem. Jak wiemy, tegoroczna rzeczywistość jest inna, ale o 

tym dniu z pewnością należy pamiętać. Jednak co to w zasadzie jest ten Dzień Praw Zwierząt? I jakie 

prawa mają zwierzaki? 

Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony dla upamiętnienia uchwalenia przez parlament Ustawy o 

ochronie zwierząt w 1997 roku. Ustawa określała ogólne zasady ochrony, transportu i uboju zwierząt, 

oraz zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych i ochrony zwierząt wolno żyjących. Od 

1997 roku w obliczu prawa zwierzę przestało być rzeczą, a stało się istotą żyjącą, zdolną do odczuwania 

cierpienia. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. 

Poniżej link do krótkiego, ale pięknego filmiku, który jest niejako podsumowaniem jednego z 

minionych już Dnia Zwierząt (tu przykład z Warszawy). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=01ZwDpLiraA&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=01ZwDpLiraA&feature=emb_logo


Zwierzątkowe prace plastyczne 
Świetlica nie może się obyć bez prac plastycznych-  przesyłam zatem kilka inspiracji do 

wykonania zwierzątek z rolek po papierze toaletowym.   
 
Do wykonania użyjemy: rolek po papierze toaletowym, bloku rysunkowego kolorowego, ołówka, 

czarnego mazaka, kleju i nożyczek.    

                        

 

 

                                             ŻABKA 

 

 

                 Ż 

Wykonanie żabki rozpoczynamy od obklejenia rolki zielonym papierem. Wycinamy wcześniej 

odmierzony prostokąt, a potem smarujemy klejem i przyklejamy  do rolki. Następnie z zielonej kartki 

wycinamy głowę, z białej i czarnej oczy, nosek oraz z czerwonej buzię. Naklejamy oczka, nosek i buzię 

na mniejszy kawałek papieru, a dopiero na koniec przyklejamy całą główkę żabki do tułowia za pomocą 

kleju. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                            KRÓWKA 
 

 

 

 

Na rolkę przyklejamy czarną kartkę a potem białe łatki. Z białej kartki wycinamy główkę i część 

ogonka. Z różowej buzię i uszy, zaś z niebieskiej oczka. Ponieważ  nasza krówka nie może być 



zwyczajna, wycinamy jej z czarnej kartki czuprynkę, rogi i końcówkę ogonka. Kolejno naklejamy na 

główce buzię, oczy, uszy oraz rogi i czuprynkę. Na koniec dorysowujemy czarnym mazakiem nosek i 

buzię krówki. Główkę przyklejamy z przodu, zaś z tyłu biały ogonek z czarnym „pędzelkiem” 

 

 

 

   

 

                                                                                    BIEDRONKA 
 

 

 

 

Rolkę obklejamy czarną kartką. Z różowej wycinamy główkę, z białej oczka, z czerwonej nosek, a z 

czarnej oczka, czuprynkę, czułki i kropeczki. Skrzydełka wycinamy z czerwonej kartki, do tego czerwone 

guziczki i końcówki czułek. Na główce przyklejamy kolejno oczka, nosek, czuprynkę i czułki, buzię 

rysujemy czarnym mazakiem. Całość przyklejamy z przodu rolki. Na skrzydełkach dodatkowo 

mocujemy czarne kropeczki i jeszcze na plecach biedronki. Na koniec przyklejamy czerwone guziczki na 

brzuszku biedronki. 

 

 

Zwierzątka z papieru 
Kolejna garść inspiracji, tym razem z elementów papierowych. Bawcie się dobrze! Kto spróbuje zrobić? 

 

                            



                        

 

 

Czy macie jakieś zwierzątka w domu? Prześlijcie zdjęcie albo wykonajcie rysunek swojego pupila. A jeśli 

nie posiadacie zwierzaka, to narysujcie zwierzątko, które chcielibyście mieć lub jakie najbardziej Wam  się podoba. 

Przypominam maila: jankowskaswietlica@gmail.com. 

 

A jutro… 

 

 

Czy wiesz, że ... 

Żółwie to niesamowite zwierzęta! Czy wiedzieliście, że najstarszy żółw, jakiego udało się udokumentować żył aż 
255 lat i zmarł w 2006 r? Oto kilka ciekawostek na temat tych sympatycznych gadów :-) 
1. Najmniejszy to Żółw Padloper, wielkość samca to jedynie 6-8 cm. 
2. Największy to morski żółw skórzasty mierzący ponad 2 metry i ważacy ponad 1000 kg. 
3. Najszybciej poruszający się żółw to wodny żółw skórzasty potrafiący pływać z prędkością 35 km/h. 
4. Niektóre żółwie mogą żyć dłużej niż rok bez jedzenia. 
5. Polskę zamieszkuje jedynie żółw błotny. 



6. U niektórych gatunków ciąża trwa aż 4 lata. 
7. Niektóre żółwie morskie mogą pozostawać na jednym oddechu do pięciu godzin pod wodą. 
  

Chcielibyście mieć żółwia? Możecie wykonać go sobie z liści.  

 

Do wykonania żółwia potrzebujemy: zielone liście, papierowy duży talerzy, szeroką przezroczystą taśmę klejącą 
lub przezroczystą folię samoprzylepną formatu A4, klej typu magic ewentualnie zamiennie taśmę, nożyczki, 
zieloną farbkę i pędzel ewentualnie zieloną bibułę. 
         Za pomocą nożyczek wycinamy środek talerzyka, tak aby powstał duży okrągły otwór. Cały środek 
wyklejamy bezbarwną taśmą lub folią samoprzylepną jak na zdjęciach niżej. Teraz przyklejamy do foli lub taśmy 
różnobarwne zielone liście tworząc witrażową skorupę żółwia. 

        Biały rant talerzyka możemy pomalować zieloną farba lub okleić zieloną bibuła. Następnie oklejamy całość 
dookoła liśćmi jak na zdjęciu niżej. Teraz wystrzyc dokleić z jednego dużego i czterech mniejszych liści głowę i 
nogi żółwia. Nos i buzię narysujcie markerem, a oczy doklejamy z naszego kreatywnego zestawu oczek. Możecie 
wyciąć je też z papieru. 

                            

                               

 

Życzę Wam dobrej zabawy i spokojnego weekendu- pozdrawiam Anna Jankowska. 


