
© Macmillan Polska 2014 www.macmillan.pl P H O T O C O P I A B L E

Wykorzystaj ten webquest po Module 3.

Część 1 Zagrożone gatunki!
Otwórz poniższą stronę www i wykonaj ćwiczenie 1.

➔ www.kidsplanet.org/factsheets/map.html

Ćwiczenie 1 Przyporządkuj zwierzęta do państw, w których można je znaleźć. 
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„Animals” Webquest, Level 2, Module 3
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Część 2 Zwierzęta dookoła świata!
Otwórz poniższą stronę www i wykonaj ćwiczenia 1 i 2.

➔ gowild.wwf.org.uk

Ćwiczenie 1 Odpowiedz na pytania:

Na mapie wybieraj kontynenty, a następnie na stronie, która się pojawi klikaj dział ‘Fact Files’. 
W nim znajdziesz informacje o zwierzętach zamieszkujących dany kontynent. Kliknij zdjęcie zwierzęcia, 

by dowiedzieć się o nim więcej, a następnie klikaj strzałkę, by pojawiały się kolejne informacje.

1. Can the Adelie penguin walk long distances?

  
2. How fast can a bluefi n tuna swim?

  
3. What do giant pandas eat?

  
4. How does the kinkajou use its long tail?

  
5. How long can a European otter stay underwater?

  
6. How many Javan rhinos are there in the world?

  
7. Which is bigger: the African elephant or the Sumatran elephant?

  
8. How many types of river dolphins are there?

  

Ćwiczenie 2  Na stronie znajdź 5 innych ciekawych faktów o zwierzętach. Zanotuj je, a następnie podziel 
się nimi z resztą grupy.

‘The seahorse can change colour‛. 

‘Polar bears have an excellent sense of smell‛.

Student’s Worksheet 2
„Animals” Webquest, Level 2, Module 3
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Część 3 Zwierzęce e-kartki!
Teraz otwórz tę stronę www i wykonaj ćwiczenie 1.

➔ wwf.worldwildlife.org/site/PageServer?pagename=Species_Places_Ecards

Ćwiczenie 1  Wyślij zwierzęcą e-kartkę koleżance lub koledze z klasy. Kliknij kartkę, która Ci się podoba 
i wykonaj instrukcje.

Napisz kilka słów od siebie w polu ‚Message’. Napisz dlaczego lubisz dane zwierzę i dodaj informacje, którymi 
chcesz się podzielić.

przykład:

Hi Marta!

My favourite animal is the Giant panda. They are very pretty and I like their black and white coats. Pandas 
like eating bamboo. They live in China.

What is your favourite animal?

Amelia

Student’s Worksheet 3
„Animals” Webquest, Level 2, Module 3

tu wpisz adres email osoby, do której 
wysyłasz kartkę (możesz ją wysłać 
do maksymalnie 10 osób, wpisując 
adresy w kolejnych wierszach

odznacz obydwa 
kwardaty

tu możesz zmienić tytuł wiadomości

tu wpisz swoją wiadomość

przepisz wyraz, który 
pojawił się powyżej

kliknij ‘Preview’, by zobaczyć jak będzie 
wyglądała kartka oraz ‘Send’, by wysłać


