
Symbolika zwierząt 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

Konkurs dla dzieci i dorosłych 



Już starożytni Grecy pod postaciami zwierząt przedstawiali                 

ludzkie wady  i zalety. Którą z cech symbolizuje lis? 

Pytanie 1 



Już starożytni Grecy pod postaciami zwierząt przedstawiali                 

ludzkie wady  i zalety. Którą z cech symbolizuje lis? 

Przebiegłość 

Pytanie 1 



Jaki to ptak?  Niegdyś był symbolem 

duszy ludzkiej oraz bogini miłości Afrodyty, 
dziś uważamy go za znak pokoju.  

Pytanie 2 



Jaki to ptak?  Niegdyś był symbolem 

duszy ludzkiej oraz bogini miłości Afrodyty, 
dziś uważamy go za znak pokoju.  

Gołąb 

Pytanie 2 



Które zwierzę było symbolem pierwszych chrześcijan? 
Pytanie 3 



Które zwierzę było symbolem pierwszych chrześcijan? 

Ryba 

Pytanie 3 



To potężnie zbudowane i piękne zwierzę należy niestety do gatunków wymarłych. 

Niegdyś polowali na nie królowie, w Polsce ostatnie osobniki widziano w 1627 roku. 
Jest przodkiem niektórych współczesnych ras bydła i symbolem siły. 

Pytanie 4 



To potężnie zbudowane i piękne zwierzę należy niestety do gatunków wymarłych. 

Niegdyś polowali na nie królowie, w Polsce ostatnie osobniki widziano w 1627 roku. 
Jest przodkiem niektórych współczesnych ras bydła i symbolem siły. 

Tur 

Pytanie 4 



Oto pieczęć majestatyczna króla Przemysła II z 1295 roku.               

Widoczny jest na niej dawny herb Polski. Które zwierzę było  wówczas 
godłem naszego państwa? 

Pytanie 5 



Oto pieczęć majestatyczna króla Przemysła II z 1295 roku.               

Widoczny jest na niej dawny herb Polski. Które zwierzę było  wówczas 
godłem naszego państwa? 

Orzeł 

Pytanie 5 



Jaki to ptak?  Dziś jest symbolem 

próżności i pychy, w sztuce 
wczesnochrześcijańskiej uważano  
go  za symbol nieśmiertelności. 

Pytanie 6 



Jaki to ptak?  Dziś jest symbolem 

próżności i pychy, w sztuce 
wczesnochrześcijańskiej uważano  
go  za symbol nieśmiertelności. 

Paw 

Pytanie 6 



Oto jeden z najstarszych polskich 

herbów szlacheckich RAWICZ.  Jakie 
zwierzę znajduje się w polu herbowym? 

Pytanie 7 



Oto jeden z najstarszych polskich 

herbów szlacheckich RAWICZ.  Jakie 
zwierzę znajduje się w polu herbowym? 

Niedźwiedź 

Pytanie 7 



                                                                                                                                                       

Patrząc na zdjęcia obok dokończ podane zdania: 

 

Uparty jak  …………………………… 

 

 

 

Pracowity jak  …………………………… 

 

 

 

Zdrów jak  …………………………… 

Pytanie 8 



                                                                                                                                                       

Patrząc na zdjęcia obok dokończ podane zdania: 

 

Uparty jak  …………………………… 

 

 

 

Pracowity jak  …………………………… 

 

 

 

Zdrów jak  …………………………… 

osioł 

mrówka 

ryba 

Pytanie 8 



Jest to zwierzę, które w kulturze antycznej uchodziło za symbol słońca. Wierzono, że 

pianiem przepędzało noc i oznajmiało początek nowego dnia, ale było też symbolem 
płomieni i pożaru. 

Pytanie 9 



Kogut 

Jest to zwierzę, które w kulturze antycznej uchodziło za symbol słońca. Wierzono, że 

pianiem przepędzało noc i oznajmiało początek nowego dnia, ale było też symbolem 
płomieni i pożaru. 

Pytanie 9 



Oto awers średniowiecznej 

monety czeskiej, czy rozpoznajecie, 
które zwierzę było godłem tego 
państwa? 

Pytanie 10 



Oto awers średniowiecznej 

monety czeskiej, czy rozpoznajecie, 
które zwierzę było godłem tego 
państwa? 

Lew o dwóch ogonach 

Pytanie 10 


