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Witajcie na rafie koralowej
Promienie słońca skrzą się w płytkiej wodzie, muskając płyty 
i wieże z korala. Tęczowe ryby przemykają pod wysokimi łukami 
i nad podwodnymi górami, kryją się w skalnych szczelinach. 
Tropikalna rafa koralowa to osobne miasto, w którym każda ryba 
wykonuje inny zawód!
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Kto się tu kręci? Nazywam się 
BŁAZENEK i pilnuję tego ukwiału. 
Zaatakuję, jeśli spróbujesz go zjeść!

Wyglądam jak kuchenna GĄBKA. 
Oczyszczam wodę, która przepływa 
przez moje ciało.

Oto mój ogród pełen glonów. Sadzę je, 
pielęgnuję i zbieram. Mam krewnych 
wśród okoni, ale nazywają mnie RYBĄ 
OGRODNIKIEM.

Nazywają mnie KRABEM DEKORATOREM. 
Przyczepiam sobie do pancerza kawałki 
gąbek, żeby drapieżniki mnie nie 
rozpoznały. O la, la!

Jestem 
OCHRONIARZEM.

Jestem 
ŚMIECIARZEM.

Jestem 
DENTYSTĄ.

Jestem 
OGRODNIKIEM.

Co robią ryby na rafie koralowej?

Jestem 
AKTORKĄ 

PANTOMIMY.

Nazywam się PAPUGORYBA. Moje 
zadanie to odgryzać kawałki korala, 
rozdrabniać je i wydalać w postaci 
piasku dla rafy koralowej.

Jestem 
KOPARKĄ.

Nazywam się WARGATEK SANITARNIK. 
W swoim gabinecie wpływam pacjentom 
do paszczy oraz skrzeli i oskubuję je do 
czysta.

Jestem 
SPRZĄTACZKĄ.

Wysysam odpady z brudnego piasku. 
A kiedy go wypluwam, jest zupełnie 
czysty. Tym właśnie zajmują się 
STRZYKWY, czyli OGÓRKI MORSKIE.

Jestem 
KREATOREM 

MODY.

Potrafię udać rybę-lwa, czyli skrzydlicę, 
flądrę, węża morskiego, a nawet meduzę. 
Dlatego przezywają mnie OŚMIORNICĄ 
NAŚLADUJĄCĄ!
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Witajcie na pustyni
Wciągnijcie haust pustynnego powietrza. Jeśli wieje wiatr, 
języki oblepi wam drobny piasek. Jeśli jest środek dnia, szybko 
zaschnie wam w ustach. Zwierzęta, które żyją i pracują  
na Saharze, stosują różne sztuczki, żeby sobie radzić mimo 
upału i bardzo niewielkich ilości wody. Zobaczmy, co porabiają 
niektóre z nich.
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Jestem 
POGODYNKĄ.

Jestem 
ASYSTENTEM 

NEUROCHIRURGA. 

Nazywam się ADAKS PUSTYNNY 
i jestem antylopą. Potrafię wyczuć 
deszcz z daleka i wtedy wyruszam 
na poszukiwanie wody.

Nazywają mnie ŻÓŁTYM SKORPIONEM. 
Z mojego jadu uczeni produkują lekarstwo, 
które hamuje rozwój guzów mózgu.

Jestem 
DŻENTELMENEM 

i staczam pojedynki.

Jestem 
KICKBOKSEREM.

Jestem 
FRYZJEREM.

Jestem 
TRANSPORTOWCEM.

Owce ARUI GRZYWIASTE słyną 
z dobrych manier. Nie zaczynamy 
walki, póki przeciwnik nie jest 
w pełni przygotowany.

Mam bardzo silne nogi, bo jestem 
STRUSIEM CZERWONOSKÓRYM. 
Potrafię powalić kopniakiem nawet 
lwa!

Jestem 
TĘPICIELEM 

SZKODNIKÓW.

Jestem 
NAUCZYCIELKĄ.

Nazywam się LIS PIASKOWY. Dzięki 
temu, że zjadam szczury i owady, 
chronię zbiory oraz ludzi przed 
chorobami. 

Jak wszystkie samice SZAKALA 
ZŁOCISTEGO uczę swoje maluchy 
przez całych 6 miesięcy.

Nazywam się PAWIAN OLIWKOWY. 
Uwielbiam czesać futra swoich 
towarzyszy i lubię, kiedy oni zajmują 
się moim.

Nazywam się WIELBŁĄD JEDNOGARBNY 
i potrafię wędrować wiele dni bez wody. 
Poduszki pod kopytami chronią mnie  
przed rozgrzanym piaskiem.

Co robią zwierzęta na pustyni?
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