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Plan prezentacji:  

• 1.  Cechy charakterystyczne. 

• 2.  Występowanie. 

• 3. Gatunki. 

• 4. Pingwiny i przeszłość. 

• 5. Ciekawostki. 

• 6. Pingwiny w kulturze.  

• 7. Quiz – sprawdź się! 

• 8. Kolorowanka :) 

• 9. Podziękowania.  



Cechy charakterystyczne 

 Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami: 

• długość cialą 40–115 cm;                

•   dzioby zróżnicowane; bardzo dobrze rozwinięty słuch; 

• silnie przesunięte ku tyłowi  mocne nogi, które pełnią     

funkcję płetw tylnych; 

• trzy przednie palce spięte błoną pławną; 

• krótki, sztywny ogon, pełniący z nogami funkcję steru; 

• wąskie skrzydła pełniące funkcję płetw napędowych; 

• nielotne; 

• brzuch biały, grzbiet i głowa ciemna (czarna, granatowa, szara); 

• często na głowie czub;           -  

• gruba warstwa tłuszczu pod skórą zapewnia im ochronę przed 

zimnem.  

• na lądzie chodzą w postawie wyprostowanej, bądź 
ślizgają się na brzuchu, odpychając się kończynami; 

• w wodzie osiągają prędkość ponad 20 km/h; 

• kolonijne (największe kolonie liczą do miliona 
osobników); 

• gniazdo na nieosłoniętym terenie, w szczelinie bądź 
norze, zbudowane z kamieni lub części 
zielonych roślin; 

• wysiadują jaja na stopach pod fałdem tłuszczowym 
brzucha; 

• podczas wysiadywania nie odżywiają się (nawet do 
kilku miesięcy); 

• odżywiają się pokarmem 
zwierzęcym: rybami, głowonogami i skorupiakami, 
które zdobywają w morzu; 

 



Występowanie 

• Rodzina pingwinów obejmuje gatunki morskie (na lądzie pojawiają 

się jedynie w strefie brzegowej) zamieszkujące zimne morza 

półkuli południowej. Najliczniejsze wokół Antarktydy i sąsiednich 

wysp oraz wybrzeży Ameryki Południowej, najwięcej gatunków w 

pobliżu Nowej Zelandii. Jedynym gatunkiem gnieżdżącym się 

nieco na północ od równika (na Galapagos) jest pingwin 

równikowy 



Gatunki 

 Wyróżniamy 16 gatunków pingwinów: 

• Pingwin Adeli, pingwin białooki, 

• Pingwin białobrewy,  

• Pingwin cesarski, 

• Pingwin grubodzioby, 

• Pingwin królewski 

•  Pingwin krótkoczuby 

•  Pingwin magellański 

•  Pingwin skalny  

•  Pingwin mały 

•  Pingwin szczotkoczuby  

•  Pingwin maskowy 

•  Pingwin peruwiański 

•  Pingwin przylądkowy 

•  Pingwin równikowy 

• Pingwin złotoczuby 

•  Pingwin żółtooki  

 

 





Pingwiny i przeszłość 

•  Przed milionami lat pingwiny fruwały. W drodze ewolucji straciły tę 

zdolność. 

•  Pingwiny żyły 60 mln lat temu czyli, gdy żyły dinozaury. 

•  W Nowej Zelandii znaleziono skamieniałości pingwina. Te ptaki miały 

wtedy półtora metra wysokości. 

•  Pierwszym człowiekiem który opisał pingwiny był Antonio Pigafetty w 

1520 roku. Pingwiny spotkał w Argentynie i nazwał je ,,dziwnymi 

gęsiami”. W tym samym wieku po raz pierwszy użyto słowa pingwin. 



Ciekawostki - pingwiny 
 

1. Pingwiny są prawie wyłącznie na półkuli południowej, ale 
pingwiny Galapagos żyją bezpośrednio na równiku, a 
więc na półkuli północnej żyją też pingwiny. 

2.  Pingwiny cesarskie są najwyższym gatunkiem. 
Najmniejszy jest Little Blue Penguin. 

3. Najszybszym gatunkiem jest Gentoo Penguin, który może 
osiągnąć prędkość do 30 kilometrów na godzinę. 

4. Pingwiny cesarskie spędzają całe swoje życie na 
Antarktydzie – najbardziej wysuniętym na południe 
kontynencie Ziemi – gdzie temperatury mogą spaść nawet 
do -60°C. 

5. Pingwiny mogą spędzać do 75% swojego życia w wodzie. 
 

6. Pingwiny są ptakami nielotnymi. 

7. Małe niebieskie pingwiny są najmniejszym typem 

pingwinów, o średniej wysokości około 33 cm. 

8.  Pingwiny cesarskie mogą przebywać pod wodą 

przez około 20 minut na jednym oddechu. 

9. Duże populacje pingwinów można znaleźć w krajach 

takich jak Nowa Zelandia, Australia, Chile, Argentyna i 

RPA. 

10. Pingwiny połykają dużo wody morskiej podczas 

polowania na ryby, ale specjalny gruczoł za oczami – 

gruczoł nadoczodołowy – filtruje słoną wodę ze 

strumienia krwi. Pingwiny wydalają ją przez dzioby lub 
przez kichanie. 

 



Pingwiny w kulturze 

Pingwiny jako bohaterowie książek: 

• Pingwin Pik-Pok 

• Zaczarowana zagroda (Alina i Czesław 
Centkiewiczowie) 

Pingwiny jako bohaterowie filmów 
animowanych 

• Pingwiny z Madagaskaru 

• Zakochany pingwin 

• Pingu 

• Happy Feet: Tupot małych stóp 

 

Pingwiny jako maskotki: 

• Nils Olav – pingwin-maskotka norweskiej 

armii; 

• Tux – maskotka Linuksa; 

• „Iceburgh” – maskotka drużyny Pittsburgh 

Penguins. 

 

 



 Quiz – sprawdź się  

 1.Pingwiny umieją latać 

 a) TAK 

b) Nie 

2. Co jedzą pingwiny 

a) ryby 

b) małże 

3. Pingwiny zamieszkują przede wszystkim: 

a) Arktykę 

b) Antarktydę 

 

 

  

 

 
4.Największym spośród pingwinów jest: 

a) pingwin z Madagaskaru 

b) pingwin cesarski 

5. Kiedy obchodzimy Światowy Dzień 

Pingwina? 

a) 25 kwietnia 

b) 26 maja 

6. Ile palców u stóp mają nieloty? 

a) 4 

b) 3 
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