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Cześć!!!  

Pozwólcie przedstawić sobie:
Pan żubr we własnej osobie.
No, pokaż się, żubrze. Zróbże
Minę uprzejmą, żubrze.

Ż

Jan Brzechwa

Na razie  
bawię się  
wesoło  

w zagrodzie.  

Zapraszam!  

Pobaw się ze mną!

Chociaż jestem  

jeszcze bardzo  

malutki,  

wszyscy mówią  

że kiedyś będę  

wielkim królem  

puszczy! 

Jestem małym 
żubrzątkiem.  

ubr
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Około dziewięciu miesięcy (ok. 264 dni) byłem 
w brzuchu mamy-żubrzycy (krowy). Na początku 
mały jak fasolka, a może nawet mniejszy, cały 

czas rosłem i rosłem. Było mi ciepło i bezpiecznie. Mama 
chodząc to tu, to tam przyjemnie mnie kołysała. Z czasem robiło mi się 
coraz ciaśniej i niewygodniej. Postanowiłem wydostać się z tego miejsca 
i rozprostować moje długie nogi. Trochę zmęczyłem się przychodząc 
na świat. Ale warto było! Wprawdzie jest trochę chłodniej, ale za to jak 
kolorowo! Leżę teraz na ziemi, wokół zielona, bujna trawa, różnokolorowe 
kwiatki. Słyszę przyjemny szum drzew. Po chwili czuję dotknięcie... Co to? Ach, 
to mama dokładnie wylizuje moje jasne futerko. Bardzo przyjemnie. Ojej, ale 
ja już jestem tutaj bardzo długo, chyba całe pół godziny, pora stanąć na nogi! Trochę nie mogę sobie z nimi 
poradzić…. Wreszcie, udało się! Stoję! Chyba wieje silny wiatr, nie mogę dobrze stać, kiwam się na boki. Oj, chyba 
się przewrócę! Nie, jednak dałem radę, stoję. Nawet już nieco pewniej. Rozglądam się na boki. Ale ładnie! Mama 

mnie obwąchuje, ja też ją wącham. Przyjemnie pachnie ta moja mama. 
Zawsze ją rozpoznam po tym zapachu. Zaczynam wędrować. Najpierw 
przy boku mamy. Tak jest bezpieczniej. Przyglądam się mamie. Jest taka 
duża! Spostrzegam u mamy coś interesującego; muszę to dotknąć 
pyszczkiem, spróbować possać. Tak! To jest to, czego mi potrzeba. Stąd 
płynie mleko; ale pyszne! A już byłem taki głodny.

Wiosna
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Kiedy jestem głodny  

szukam mojej mamy,  

aby napić się mleka;  

to dla mnie najsmaczniejszy  

i najzdrowszy pokarm.

Czy wiesz, że kiedy mamy nie ma w pobliżu,  
młody żubrzyk może napić się mleka od swoich ciotek?

Pomóż młodemu żubrzykowi

znaleźć drogę do swojej mamy.

zadanie

ciekawostka

??



Mieszkam w Ośrodku Hodowli 

Żubrów, razem z mamą, tatą, 

ciociami, wujkami i innymi 

cielaczkami, bardzo dobrze nam 

w naszym stadzie.
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Czy wiesz, że rogi samca i samicy  
różnią się swoim kształtem?

ciekawostka

SAMIEC SAMICA
Zaznacz kółeczkiem wszystkie samice w stadzie.  

Policz, ile samic i ile cieląt jest na obrazku?

zadanie
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zadanie
Podpisz wybrane części żubrowego ciała, korzystając z naszych podpowiedzi. 

W miejsce rysunku wstaw odpowiadającą mu literę. Literka ta może być wykorzystana kilka razy.
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Czy znasz wszystkie zwierzęta przedstawione na obrazkach?  
Wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca w krzyżówce.  
Zaznacz zielonym kółeczkiem te, które mieszkają w lesie,  
a żółtym te, które mieszkają na wsi.

KRZYŻÓWKA
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Żubr jest największym zwierzęciem naszych lasów
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W naszej zagrodzie 

życie upływa bardzo 

spokojnie.

Mamy bardzo uregulowany tryb życia. Nasi opiekunowie dbają o nas i codziennie rano przynoszą nam 
jedzenie. Ale my wstajemy na długo przed ich przyjściem, przed wschodem słońca, i szukamy lepszych 
kąsków jedzenia. Skubniemy trochę trawy, trochę liści. Czasami uda nam się znaleźć krzaki jeżyn lub 

malin, bardzo nam one smakują. Z daleka słyszymy głosy naszych opiekunów. Oznacza to porę karmienia. 
Przychodzimy do paśników. Po posiłku zapewnionym przez ludzi znowu rozpoczynamy wędrówkę po terenie. 
Nie musimy szukać jedzenia, by zaspokoić głód, ale lubimy poszukać coś interesującego, czegoś na deser.

          Od czasu do czasu odpoczywamy, po czym podejmujemy wędrówkę na nowo. Bliżej południa, ogarnia 
nas małe lenistwo. Szukamy spokojnego miejsca na dłuższy odpoczynek. Kładziemy się 

i przeżuwamy zgromadzony pokarm. Młodsi chętnie rozpoczynają wtedy zabawy. 
Pod wieczór znowu wracamy do paśników, gdzie czeka na nas przygotowana 

kolacja. Kiedy mamy napełnione nasze duże brzuchy, jak jesteśmy już syci, 
wędrujemy wieczorową porą – ot, tak, bez specjalnego celu. 

Sporo po zapadnięciu 
zmroku szukamy 
zacisznego miejsca 
na nocleg.
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Zakreśl kółeczkiem pokarm, którym żywi się żubr.W moim stadzie jestem 

najmłodszy i tylko ja piję 

mleko, reszta zwierząt 

zjada zupełnie inny pokarm.

– 9 –

zadanie
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Na początku wiosny nasze 

ubranko się zmienia, tracimy 

zimową sierść, żeby latem 

nie było nam za gorąco.

Czy wiesz, że sroki wykorzystują  
zrzucane przez żubry włosy  

do budowy gniazd?

ciekawostka
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Trzy sroki budują gniazdo z kolorowej nitki z żubrowych włosów. Połącz nitkę z kłębkiem.

zadanie



Mam już imię. Nazwali mnie Polak. Mieszkam w Ośrodku Hodowli Żubrów. Nasz Ośrodek jest bardzo duży, 
nie wiem nawet jaką ma powierzchnię. Rośnie tu dużo drzew, krzewów, są polany z pysznymi roślinami. 
Wiem to, bo już je jadłem. Te rośliny bardzo urozmaicają moją dietę. Chodzę na długie spacery, ale nie 

tylko z mamą. Są tu także moje ciocie, wujkowie, bracia i siostry. Jest i mój tata. Tata jest potężny, bardzo 
poważny. Czasami nawet boję się być blisko niego. Najlepiej lubię przebywać z moimi rówieśnikami i trochę 
starszymi kuzynami. Bardzo lubimy się bawić: biegamy, skaczemy, przepychamy się. Nawet ja próbuję siły moich 
rogów. No, może jeszcze nie rogów, tylko małych różków. Ale są już coraz większe! Naprawdę! Jeszcze trochę 
i przestaną być zupełnie proste. Tylko patrzeć, jak zaczną się zaokrąglać do środka i będą takie jak u taty. 
Nawet z najlepszej zabawy zawsze wracam do mamy. Bardzo dobrze rozpoznaję jej głos, kiedy mnie woła. Mama 
nigdy nie ryczy, jej głos nie jest bardzo donośny. Ludzie nazywają ten głos chruczeniem.

Prawie cały dzień chodzimy i dorosłe żubry zbierają jedzenie. Moi kuzyni, którzy żyją w wolnych stadach, 
odbywają dużo dłuższe spacery. Dziennie mogą wędrować nawet do 15 kilometrów. Chodzą tak daleko, żeby 
wyszukiwać najsmaczniejsze jedzenie. Wszystkie dorosłe żubry muszą dużo jeść. Przez cały dzień muszą zjeść 
30–40 kg świeżej zieleniny. 

Mamy też porę odpoczynku. Najbardziej lubimy odpoczywać w miejscach, w których jest mało owadów. 
Rzadko odpoczywamy w pozycji stojącej. Najchętniej kładziemy się na mostku, czasami na boku. Wtedy możemy 
wyprostować nogi. Często szukamy piaszczystych miejsc (zwanych kupryskami) i w nich bierzemy kąpiel. Taka 

piaskowa kąpiel pozwala pozbyć się dokuczliwych owadów zaplątanych 
w futrze. Przyjemnie jest potarzać się na ziemi. Ze względu na budowę 
naszego kręgosłupa, nie możemy tylko przeturlać się przez grzbiet.
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LATO



Czy wiesz, że żubry na wolności wędrują po lasach  
i polanach w poszukiwaniu pokarmu,  

a prowadzi je samica – przewodniczka stada?

Jestem jeszcze mały, ale sporo już wiem o żubrzym rodzie. Wiem, że żubry żyją w stadach. Mama mówiła mi, 
że takie małe żubrzyki jak ja żyją w specjalnych stadach, nazywanych grupami mieszanymi. Jedna taka 
grupa mieszana jest utworzona przez samice i ich dzieci. Rządzi w niej najbardziej doświadczona samica, 

ona jest przewodniczką i wszyscy jej słuchają. 
Moja mama nie ma jeszcze dużego 

doświadczenia i nie może prowadzić grupy. 
Ale kiedyś śniło mi się, że jest najważniejsza 
i wszyscy idą jej śladem, a na głowie 
ma piękną, lśniącą koronę. To był piękny sen.

– 13 –
– 13 –

ciekawostka
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Nazwij te zwierzęta.
Dopasuj fragmenty zwierząt do ich właściciela.

zadanie
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Czasami szukamy piaszczystych  

miejsc, aby wziąć w nich „kąpiel”.  

Taka piaskowa kąpiel pozwala pozbyć się  

dokuczliwych owadów zaplątanych  

w naszej sierści.

1	 –	mąż	kury
2	–	chluba	pawia
3	–	można	się	nim	przeprawić	przez	rzekę/morze
4	–	największy	ssak	w	Europie
5	–	wiosenny,	niebieski	kwiatek,	symbolizuje	pamięć
6	–	małpa	człekokształtna
7	–	wybiera	się	jak...	za	morze
8	–	szop...
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Wpisz odgadnięte wyrazy w kratki krzyżówki. Litery z kratek oznaczonych literkami od a do h utworzą rozwiązanie.  
Rozwiązaniem jest nazwa miejsca piaszczystych kąpieli żubra.

KRZYŻÓWKA
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Mieszkam w zagrodzie, gdzie 

jestem bezpieczny. Gdybym 

mieszkał na wolności, moje stado 

też obroniłoby mnie przed 

każdym niebezpieczeństwem.

Czy wiesz, że kiedy drapieżnik, np. wilk próbuje zaatakować 
cielaczka, dorosłe żubry ustawiają się wokół młodych, skutecznie 

broniąc dostępu do nich.

ciekawostka



U schyłku lata, pod koniec wakacji w stadzie żubrów, które żyją na wolności zaczyna zauważać 
się pewne ożywienie, pewien niepokój. Do grupy samic i młodzieży dołączają dorosłe samce. 
Są niespokojne, zachowują się agresywnie, tarzają się, grzebią mocno ziemię przednimi racicami, 

przyginają do ziemi młode drzewka lub nawet je łamią. Wyraźnie chcą zwrócić na siebie uwagę 
i demonstrują swoją siłę. Wybierają ze stada krowę i cały czas jej towarzyszą. Nie pozwalają zbliżać się 
do swojej wybranki innym samcom. Gdy znajdzie się taki śmiałek, zaczyna się walka. Ale nie jest to walka 
na śmierć i życie. Jest to tylko próba sił. Dwa walczące byki 
zwierają się rogami i sapiąc silnie się przepychają. 

Zwycięża silniejszy, a pokonany odchodzi szukać szczęścia 
w innym stadzie. Zwycięski byk będzie ojcem przyszłych 
cielaczków. 

W mojej zagrodowej rodzinie też wyczuwa się trochę 
napiętą sytuację. Mój tata, do tej pory spokojny, zaczyna 
niechętnie patrzeć w moją stronę. Wyraźnie zaczyna mu 
przeszkadzać, że mama bardziej zajmuje się mną niż nim. 
Lepiej zejdę mu z drogi.

Samce walczą o samice
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rebusy

JEST ik	=	em PU ur	=	y

mija	=	u ama



KRZYŻÓWKA

pies	wesoło	nim	macha
elektroniczna	lub	z	szalkami
ssak	w	paski
autor	wierszyka	o	żubrze
kumka	w	stawie
kończą	się	31	sierpnia
leśny	kuzyn	świni
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Dopasuj odgadnięte hasła. 
Z zaznaczonych pionowo zielonych kratek odczytaj rozwiązanie  

– miejsce gdzie mieszkam z rodziną.



Czy wiesz, że w Polsce jest najwięcej żubrów?
Mieszkają w stadach wolnych i w zagrodach.

Zobaczyć je można przez cały rok w tych 
miejscach, które są wymienione poniżej.

Kiermusy

Pszczyna

Smardzewice

Strzelinko

Gołuchów

Międzyzdroje

Sycowice

BAŁTÓW 
www.jurapark.pl

BiAŁoWieżA 
www.bpn.com.pl

GoŁuchÓW 
www.okl.lasy.gov.pl/web/okl

KierMuSy 
www.kiermusy.com.pl

Międzyzdroje 
www.wolinpn.pl

MuczNe
www.stuposiany.krosno.lasy.gov.pl

PSzczyNA 
www.lasy.com.pl/web/kobior/oee

SMArdzeWice
www.kampinoski-pn.gov.pl

STrzeliNKo
www.dolinacharlotty.pl

SycoWice 
www.ies.zgora.pl/zagroda-zubrow

ciekawostka
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Białowieża

Niepołomice

Bałtów

Muczne



Mam już pół roku. Minęło lato, przyszła jesień. 
Z większości drzew opadły liście. Nasza rodzina 
najchętniej teraz odwiedza miejsca, gdzie rosną 

dęby. Na ziemi leży tam duuużo żołędzi. To nasz przysmak. 
Zmienia się nasze futro. Staje się bardziej gęste, 

ciemnieje. Moje też nie jest już płowe jak po 
urodzeniu. Mam bardzo ładne brunatne 
futerko. Jeszcze nie mam długich włosów 
na szyi tworzących brodę. Dopiero 
jak dorosnę, będę miał taką brodę 
jak mój tata. Ale i moje futerko jest 
dobrym zabezpieczeniem przed niską 
temperaturą powietrza. Wcale nie jest 
mi zimno. Nawet jak odpoczywam i leżę 
na ziemi.
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jesień



Domaluj brakującą część liścia.

grab dąb klon buk

Jesienią  

pod dębem można znaleźć  

nie tylko złote liście, 

 ale również żołędzie.  

Żołędzie to nasz przysmak. 
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zadanie



Znajdź na ilustracji 15 ukrytych biedronek.
zadanie
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Dopasuj nogi do odpowiedniego zwierzęcia.
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zadanie



Znajdź na obrazkach sześć różnic.  
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zadanie
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Ale wiadomość! Dowiedziałem się dziś, 
gdzie są moi starsi bracia, 
którzy pewnego 

dnia opuścili 
zagrodę! Mama mi 
powiedziała, że kiedy 
żubr ma około 3 lat 
jest już prawie 
dorosły i może 
wyruszyć ku 
wielkiej przygodzie. 
Moi bracia wyjechali 
do innych Ośrodków Hodowli 
a niektórzy pojechali do Puszczy. 
Tam, w Puszczy, stworzyli własną grupę 
kawalerską. Ale super! Ja też kiedyś 
do nich dołączę.



...........................................
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...........................................

...........................................

...........................................
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Policz ile buraków, marchewek i żołędzi oraz ile  
wiązek siana nasz żubr zjadł dziś na śniadanie. 

=

=

=

=

Napisz linijkę literek według wzoru.

Ż Ż Ż Ż .......................

n n n n .......................

j j j j .......................

dz dz dz dz .......................

w w w w .......................

zadania
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Spadł pierwszy śnieg. Jak go polizałem, okazał się taki mokry. Pod cienką warstwą 
śniegu widać resztki trawy. Można ją jeszcze zjeść. Nie smakuje wprawdzie tak dobrze 
jak latem. Tamta była bardzo soczysta i pachnąca. Ale i te źdźbła są całkiem 

smaczne. Spod śniegu wygrzebujemy nasze ulubione żołędzie, 
ogryzamy korę drzew. Śnieg pada jednak częściej i jest 
go coraz więcej. Na szczęście w naszym ośrodku 
hodowlanym bardzo o nas dbają. W paśniku mamy 
pod dostatkiem paszy, nigdy nie jesteśmy głodni. 
Cała rodzina – ta bliższa i ta dalsza – zaczyna 
przebywać razem blisko koryt z jedzeniem. Na wolności 
coraz trudniej znaleźć coś do jedzenia na leśnej polanie. 
Nasi kuzyni w Puszczy łączą się w duże grupy liczące 
nawet kilkadziesiąt zwierząt. Wszystkie schodzą się 
do miejsc, gdzie człowiek gromadzi siano, do tzw. 
brogów. W czasie długiej i ostrej zimy przywożone 
do brogów jest nie tylko siano, dostarczane są także 
buraki pastewne. W skrajnych przypadkach żubry 
wychodzą w poszukiwaniu pokarmu z Puszczy i wędrują 
po pobliskich łąkach i polach.

zima
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Czy potrafisz rozpoznać do jakiego zwierzęcia należą te tropy,  
albo – czy potrafisz połączyć trop ze zwierzakiem,  

który go zostawił? 
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W śniegu zo
stawiamy 

ślady czyli t
ropy, 

po nich można 

się zo
rientować, 

że jesteśmy w okolicy.

zadanie



Pokoloruj na mapie sylwetki żubrów.
 Oznaczają one stada żubrów,  

które żyją na wolności  
– w lasach i na polanach śródleśnych. 

Czy wiesz co to za mapa?

zadanie
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Minęły trzy lata...
Jestem już dorosłym żubrem. Mam piękne, szerokie rogi i silne mięśnie. 

Dziś mój wielki dzień – opuszczam zagrodę, aby dołączyć do stada wolnościowego.  
Moi opiekunowie od rana krzątają się wokół skrzyni transportowej,  

w której zostanę bezpiecznie przewieziony do nowego domu.
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SToWArzySzeNie MiŁoŚNiKÓW ŻuBrÓW

Słuchajcie,  

ludzie bardzo się o nas troszczą. 

W tym Stowarzyszeniu 

wspólnie dbają o nasze 

zdrowie, organizują dla nas 

pokarm, budują nowe zagrody 

i opowiadają o nas i o naszych 

losach, aby każdy mógł zaspokoić 

ciekawość, dotyczącą naszego 

gatunku. 

Oni dobrze wiedzą, że jesteśmy 

gatunkiem zagrożonym 

wyginięciem i że bez ich pomocy 

nie przetrwamy. 

Każdy żubr jest 

bardzo ważny.


