
Żyrafę namalowałam do książki „W kółko to samo. ZOO” oraz 
kart „Karty Montessori. ZOO”. 

Zwektoryzowałam rysunek i powiększyłam go tak, 
żeby powstała mała żyrafa w skali 1:1. Mam nadzieję, 
że układanka oraz żyrafiaste ciekawostki przypadną 

Wam do gustu. Maja Dusik

Wydrukuj strony 2-25 w orientacji poziomej, w zadruku 
jednostronnym.

Ze względu na margines drukarki, który zawsze zostaje 
niezadrukowany, układanka ma pustą ramkę 5mm dookoła. 

W celu połączenia elementów, odetnij lub zagnij kartkę tam, 
gdzie widzisz przerywaną linię. 

Pozostałe marginesy posłużą jako zakładka, żeby skleić 
kartki.  

UKŁADANKA ŻYRAFA W SKALI 1:1

ZOBACZ WIĘCEJ: WWW.DIAGRAM.PL/ZOO



Układanka przedstawia 
noworodka żyrafy w skali 1:1. 
Maleństwo ma około 180cm. 



Żyrafy mają długi 
czarnofioletowy język (ma 
aż 50cm!). Ich język często 

jest na wierzchu, a jego 
kolor chroni przed 

promieniowaniem UV. 



Żyrafy żyją w środowisku 
naturalnym tylko w Afryce. 



Serce dorosłej żyrafy waży 11kg 
i bije 170 razy na minutę. 

Musi pompować krew do daleko 
oddalonej głowy. 





Żyrafy nie kłusują jak konie, tylko 
poruszają się inochodem, czyli 

jednocześnie podnoszą raz lewe 
nogi (przednią i tylną), a raz prawe 

nogi.





Żyrafy piją wodę, pochylając szyję 
i rozstawiając szeroko przednie 

nogi. Robią to rzadko, bo to 
moment, w którym łatwo je 

upolować.
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Mamy rodzą na stojąco, więc 
młode żyrafy upadają z wysokości 

na głowę. 
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Żyrafa zjada około 35 kg liści 
dziennie, a jedzenie zajmuje jej 

do 20 godzin na dobę.
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młode żyrafy upadają z wysokości 

na głowę. 





Każda żyrafa ma niepowtarzalny 
wzór cętek, po którym się 

nawzajem rozpoznają. Im starszy 
jest osobnik, tym ciemniejsze ma 

cętki.



Żyrafy bardzo mało 
śpią - około 4 godziny 

na dobę, a tylko 30 
minut to sen głęboki. 
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