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gereza
abisyńska

sa k i bia łolica
czepiak
ciemny

Niektóre gatunki,
takie jak gereza, duk,

wełniak szary, wyjec,
zamieszkują wysokie
partie drzew.

duk
wspaniały

wełn ia k
szar y

gibon
białoręki
My, gibony,
sztukę życia na wysokości
opanowałyśmy do perfekcji.
Biegamy na dwóch nogach,
skaczemy po gałęziach i wisimy
na nich jak prawdziwi
cyrkowcy.

wyjec
czarny

kapucynka
czarno-biała

gibon
hulok

wyjec
rudy

Gereza abisyńska

to mistrzyni skoku
w dal. Piętnaście metrów
z gałęzi na gałąź to dla
niej żaden problem!

dżelady
brunatne

Dżelady

ma nd

r yl

w ciągu dnia hasają
po górskich afrykańskich
łąkach. Nocą wracają
do swoich sypialni na
skalnych półkach.

Kapucynki

...czy
nisko?

na ziemię schodzą
w poszukiwaniu
jedzenia i wody. Resztę
czasu spędzają wysoko
wśród konarów
drzew.

Goryle

goryl

najpewniej czują się na ziemi.
Budzą się o świcie i rozpoczynają
poszukiwanie pysznego
śniadania. Gdy są już najedzone,
ucinają sobie drzemkę. Później
znów się budzą, jedzą obiad
i zapadają w drzemkę…

Gd y spadn ie śn ieg,
w naszej ojczyźn ie
Japonii robi się
naprawdę zimno.

śnieżne
małpy
Gęste futro
chroni nas przed mrozem.
Pomagają też kąpiele
w gorących źródłach
zwanych onsenami.

przyjaźń

Makaki to miłe,
towarzyskie małpki
o łagodnym usposobieniu.
Łatwo nawiązują
przyjaźnie, na przykład
z jelonkami siki.

Podróże

Relaksujemy się
w nich i grzejemy
całymi rodzinami, miło
spędzając czas.

Siki pozwalają makakom
podróżować na swoich
grzbietach. W zamian małpki
przynoszą jedzenie i pielęgnują
sierść jelonków.

My, makaki,
uwielbiamy zabawy.
Zimą lepimy i toczymy
śnieżne kule. Czy może być
coś lepszego? Chyba tylko
gorąca kąpiel…

Myję bataty
w oceanie. Dzięki
temu nie są oblepione
piaskiem i mają pyszny
słony smak.

Nazwa
orangutan oznacza

leśny
Człowiek.

Orangutanowe mamy
bardzo kochają swoje
dzieci. Zajmują się nimi
długo i troskliwie.

zwierzętami. Uwielbiają przebywać wysoko na drzewach, gdzie wykonują cyrkowe akrobacje.

leśni ludzie

Ani słońce,
ani deszcz mi
niestraszne.
Mam wspaniały
parasol!

Orangutany mieszkają w dalekiej Azji na Borneo i Sumatrze. Są bardzo przyjaznymi i mądrymi

Czas
na obiad!

Talerze

Samce z wiekiem odkładają
tłuszcz w policzkach
w kształcie wielkiego,
ciemnego talerza.

