(PO) WIEŚCI Z KÓŁKA, czyli co w trawie piszczy…
Witajcie ! Kolejny miesiąc i kolejny temat, który
rozpracowujemy …WODA! Zajmujemy się jej
zanieczyszczeniem, ochroną, fauną i florą wodną.
W marcu obchodzimy Światowy Dzień Wody.
O jej wartości pamiętamy nie tylko w tym dniu!
Zwierzę miesiąca też żyje w środowisku wodnym.
Zapraszamy do lektury.
Pamiętajcie, że w gazetce jest konkurs…każdy
wygrywa 

NASZE SPOTKANIA ze ZWIERZĘTAMI
CIEKAWOSTKI !
Krokodyle należą do najstarszych żyjących współcześnie zwierząt. Występują na
Ziemi w prawie nie zmienionej postaci od setek milionów lat. Pojawiły się na Ziemi
83,5 miliona lat temu. Współcześnie na świecie żyje kilkanaście gatunków
krokodyli. Do najbardziej znanych należą: krokodyl nilowy, krokodyl różańcowy,
kajman i aligator. Krokodyle zamieszkują najcieplejsze obszary naszej planety.
Występują w Afryce, Australii i Azji oraz obu Amerykach. Właściwym siedliskiem
tych gadów jest woda i raczej niechętnie wychodzą na suchy ląd. Krokodyle są
zmiennocieplne- dlatego aby utrzymać ciepło ciała, dużo czasu spędzają wylegując
się na słońcu. Do najmniejszych przedstawicieli krokodyli należą kajmany.
Największym żyjącym współcześnie gatunkiem jest olbrzymi krokodyl różańcowy.
Krokodyle to niezwykle skuteczni drapieżcy. Polują, cierpliwie czekając w wodzie
lub wodnych zaroślach. Są mięsożerne. Krokodyle mogą żyć nawet 90 lat.

A to ciekawe ……KĄCIK MŁODEGO PRZYRODNIKA
OBSERWUJ

REKINY !

Naukowcom udało się zaobserwować niezwykłą
tendencję u tych zwierząt. Rekiny lubią huragany! Całe
stada rekinów płyną w kierunku, gdzie następuje nagła
zmiana temperatury poprzedzająca silny huragan. Nie
wiadomo co je przyciąga, ale lubią być w pobliżu.
Ciekawostki wyszukał Janek Stutko z klasy II c

COŚ DLA MALUCHA I STARSZAKA 
2. Pokoloruj.
1. Znajdź 10 różnic.

3. Pomóż krokodylowi dojść na plażę.

UWAGA ! KONKURS!
Rozwiąż rebus, przynieś rozwiązanie do sali 111
do piątku 18 marca. Mało czasu, pospiesz się.
Nagrody dla Wszystkich.
Pamiętaj! Na kartce z rozwiązaniem podaj swoje imię
i nazwisko oraz klasę.

Do zapamiętania 
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Oj wiosna już za chwilkę, bo 21 marca.
Zaraz po tym ważnym dniu Światowy Dzień
Wody- 22 marca. Świętujemy w marcu, ale
o ochronie wody pamiętamy ZAWSZE 

