
zwierzęta 
bestoj 



pies        hundo 



Kot          kato 



mysz         muso         



świnia     porko 



kura     kokino 



kogut         koko 



niedźwiedź  urso 



małpa        simio 



koń         ĉevalo    
  



krowa     bovino 



lew            leono 



tygrys      tigro 



żyrafa     ĝirafo    
  



żaba      rano 
  



żółw      testudo         
    



słoń    elefanto         
  



wielbłąd   kamelo        
  



Do tworzenia prezentacji wykorzystano następujące linki: 

• http://gify.joe.pl/animowane/zwierzeta/malpy/tanczaca-malpa/ 

• http://www.tapeta-malpa-8.na-pulpit.com/ 

• http://le-regne-animal.over-blog.com/top/22 

• http://ozwierzatkach.blox.pl/2015/10/Niedzwiedz-zabil-mezczyzne-Rodzina-walczy-o.html 

 

• http://gify.joe.pl/animowane/zwierzeta/kurczaki-i-indyki/kolorowy-kogut-z-gitara/ 

 

• http://www.hodowle.eu/547_Kaplonowanie_kogutow.html 

 

•  http://bajki-niezapominajki.blog.onet.pl/ 

 

• https://eko-polska.pl/artykuly/niech-kura-dumnie-rozposciera-skrzydla/9698 

 

•  http://www.e-gify.pl/myszy.php 

 

• http://www.cda.pl/trol_internet/galeria/zdjecie/500151 

 

• http://marlena83.bloog.pl/id,331040808,title,Psy-i-koty,index.html?smoybbtticaid=615dae 

 

• http://www.syberyjskiekoty.pl/galeria_zeus.html 

 

• http://gify.joe.pl/animowane/zwierzeta/psy/szczekajacy-brazowy-pies/ 

 

• http://blogiceo.nq.pl/pieskiswiat/wiersze/ 

 

• http://www.wprost.pl/ar/245098/Niemiec-dzwoni-na-policje-swinia-za-mna-biega/ 

 

• http://www.e-gify.pl/swinie.php 
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• http://www.e-teczowakraina.pl/node/25796 

• http://www.e-gify.pl/slonie.php 

• http://www.focus.pl/przyroda/dlaczego-tluszcz-gromadzi-sie-w-garbach-wielbladow-3818 

• http://www.e-gify.pl/slonie.php 

• http://glamrap.pl/1/22574-slon-nie-jestem-ignorantem-muzycznym-wywiad-video 

•  http://www.e-gify.pl/zolwie.php 

• http://planeta-zwierzat.pl/artykuly/gady/zolwie-domowe/opisy-gatunkow/zolw-greckitestudo-hermanni/ 

• http://www.gify2.nep.pl/zwierzeta,zaby.htm 

• http://portalwiedzy.onet.pl/61358,1,,,zaba_jeziorkowa,haslo.html 

• https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysokienice/skad-sie-biora-pieniadze 

• http://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=134814&name=%C5%BByrafa+Tapety&lang=Polish&page=2 

• http://gify.joe.pl/animowane/zwierzeta/koty/maly-tygrys/ 

• http://cysta.blog.onet.pl/2015/05/06/byl-chciwy-i-bogaty-wiec-trafil-za-kraty-za-zjadanie-tygrysow/ 

• http://www.krollew12.bloog.pl/kat,633584,index.html 

• http://www.tapeciarnia.pl/120168_lew_grzywa 

• http://www.gify.net/cat-krowy-211.htm 

• http://www.se.pl/wiadomosci/ciekawostki/jaziewo-krowa-urodzia-trojaczki_275030.html 

•  http://izunia-sentencje.blogspot.com/2014/06/gify-ruchome-konie.html 

• http://stajniatrzechwodospadow.blogspot.com/p/konie-w-stajni.html 

•   
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