
(PO) WIEŚCI Z KÓŁKA, czyli co w trawie piszczy… 
Ojej! Witajcie ponownie. Cieszymy się, że tak 

chętnie czytacie naszą gazetkę i rozwiązujecie 

nasze zadania konkursowe. W tym numerze 

poznacie kolejny Park Narodowy- Kampinoski. 

Znajdzie się też coś dla najmłodszych 

czytelników. Przypominamy, że prezentowane 

gatunki zwierząt przygotowujemy do 

kwietniowego konkursu, o którego szczegółach 

poinformujemy w marcu.                               

Zapraszamy do lektury  
 

 KAMPINOSKI PARK NARODOWY 
 

 

 

 

 

 

Idea utworzenia Parku powstała w latach dwudziestych 

XX w. W latach trzydziestych powstają w Puszczy 

Kampinoskiej pierwsze rezerwaty (Granica, Sieraków, 

Zamczysko), które obecnie są obszarami ochrony ścisłej 

w Kampinoskim Parku Narodowym i mają znacznie 

większą powierzchnię.                                                              

Ochrona przyrody: Piękno Puszczy Kampinoskiej już                  

w początkach ubiegłego stulecia fascynowało 

przyrodników i badaczy, którzy dostrzegali potrzebę jej 

ochrony. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

16 stycznia 1959 r. został utworzony Kampinoski Park 

Narodowy w celu ochrony najlepiej w Europie 

zachowanych zespołów wydm śródlądowych, naturalnych 

zbiorowisk bagiennych i leśnych, bogatej fauny a także 

wielu pamiątek polskiej historii i kultury. 

WYDMY są najważniejszym 

elementem budowy terenu Puszczy. 

Występują one w dwóch formach: 

łukowej (parabolicznej) oraz wałów 

wydmowych. Najczęściej spotykane 

są wydmy paraboliczne,                              

o zwróconym ku wschodowi czole                 

i ramionach wyciągniętych ku 

zachodowi i północnemu zachodowi. 

TERENY BAGIENNE powstały                

w odciętych od głównego nurtu 

korytach Prawisły. W zbiornikach 

stojących następowało odkładanie się 

substancji organicznej i postępował 

proces wypłycania się. Żyzne                       

i wilgotne podłoże opanowywała 

roślinność bagienna i szuwarowa. 



COŚ DLA MALUCHA I STARSZAKA  

1.Dokończ rysunek                                   

i pokoloruj go. 

 

 

2. Rozwiąż zagadkę. 
 

 
 

3. Uzupełnij zdania 

wyrazami:                             

KARMNIK, PAŚNIK 

 

 

 

4. Odczytaj i napisz nazwy zwierząt, które korzystają z leśnej 

stołówki. 
 
 

 



 

KONKURS!    KONKURS!     KONKURS! 
Czerwona Księga Zwierząt 

Dziś bardzo cenny gatunek zwierzątka, któremu grozi wyginięcie. 

Jest to WĄŻ ESKULAPA. To najrzadszy wąż- ginąca ozdoba i 

osobliwość zamojskich i bieszczadzkich lasów. Potrafi pełzać po 

ziemi, ale prawdziwe mistrzostwo to jego wspinaczki po drzewach, 

starych murach i scianach. Jest to przedstawiciel ostatnich węży 

nadrzewnych w Europie. Wyginą? 

 

 

 
Tak go opisuje obserwator: „… z wierzchu 

brązowy, od spodu żółtawy i ogromny, chyba 
ze dwa metry.” Pokoloruj Węża Eskulapa. 

 

Czas na konkurs gazetkowy- miesięczny. Wpisz litery tak, jak 

pokazują strzałki i odczytaj nazwy zwierząt, których istnienie na Ziemi 

jest zagrożone. Następnie napisz nazwy tych zwierząt na kartce, 

podpisz i przynieś do sali 111, do 24 stycznia. 
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Były święta i już po świętach                                            

Nadeszła zima, ale jeszcze jej nie widać.                 

Za oknem klimaty iście wiosenne                         

Czekamy na zimę z utęsknieniem! 


