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MAŁPA
Często wspina się na drzewa, robi przy tym śmieszne piski
Człowiekowi to gatunek jest pokrewny, bardzo bliski
Bardzo lubi jeść banany, na kolację czy śniadanie
Gdy się huśta na ogonie, wzbudza zachwyt i uznanie.

LIS
Mówią o nim chytrusek, chociaż nie wiem dlaczego
Właścicielem jest wąsów i ogona rudego
Na wsiach niezbyt go lubią, ma opinię szkodnika
Kaczki, gęsi i kury kradnie nocą z kurnika.

HIPOPOTAM
W upał tapla się w wodzie, by się trochę ochłodzić
Może zresztą, zwyczajnie, niezbyt lubi on chodzić
Ale co tu się dziwić, wszak jest wielkim grubasem
Bardzo groźny, bo paszczą lubi kłapnąć też czasem.

ZEBRA
Bardzo lubi skubać trawę,
Dobrą przy tym ma zabawę,
Nawet gdy użyje maski,
Poznasz ją, bo nosi paski.

KOT
Gdy mu dobrze, mruczy słodko i ociera się o nogi
Ale gdy się zdenerwuje, wystawia pazur złowrogi
Wtedy dąsa się i prycha i w swoją stronę ucieka
Zwabić może go ponownie, jedynie miseczka mleka.

ŚWINIA
Kwiczy głośno szalenie,
Kiedy widzi jedzenie.
Gdy się w błocie plumka, 
Radośnie chrumka.

LEW
Choć jest kotem to nie radzę mówić przy nim kiciu kiciu
Bo rozzłości się na pewno, co zagrozi twemu życiu.
Wszak jest królem wszystkich zwierząt, wiadomo chyba każdemu
Więc szacunek i zachwyty należą się właśnie jemu.

ZAJĄC
Marchewka oraz sałata to ulubione warzywa
Jest szybki, że nawet z pieskami często zawody wygrywa
Potrafi  usłyszeć z daleka, gdy coś się w trawie poruszy
Bo słuch ma niezwykle wyraźny i piękne, długie uszy.

KURA
Chodzi sobie po podwórku zaglądając wszędzie,
Gdy się zmęczy, to spać idzie siadając na grzędzie.
Co dzień daje pyszny prezent, choć nikt jej nie prosi
Taki zwyczaj ma po prostu, że jajeczko znosi.

KROWA
Wiedzie raczej nudne życie,
Trawę żując pracowicie,
A kiedy dobrze się naje,
Pyszne mleko daje.

BARAN, OWCA
Osobniki męskie lubią zderzać się głowami,
Czaszki mają dosyć twarde, zdobione rogami.
Pożyteczna dużo bardziej jest żeńska odmiana,
Z wełny- na ciepłe skarpety doskonale znana.
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Zgadnij i ustaw w kolejce do arki. O jakim zwierzątku jest mowa?
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