(PO) WIEŚCI Z KÓŁKA, czyli co w trawie piszczy…
Witajcie w nowym roku szkolnym! Cieszymy
się, że jesteście sympatykami przyrody. Na
bieżąco będziemy Was informować co się dzieje
na kółku. Zachęcamy do lektury gazetki i do
rozwiązywania zadań konkursowych.
Jednocześnie informujemy, że na ostatniej stronie
rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu
Plastycznego- przyrodniczego. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w Kwietniu.

NASZE SPOTKANIA ze ZWIERZĘTAMI
Zwierzęciem miesiąca został nie kto inny, tylko JEŻ. Któż nie zna tego
niewielkich rozmiarów stworzenia? Krótkie łapki, mnóstwo kolców
i sympatyczny ryjek to jego znaki rozpoznawcze.
Jeże są niewielkimi ssakami (maksymalnie do 2 kg wagi), których grzbiet
pokryty jest stroszącymi się w obliczu wyczuwanych
zagrożeń keratynowymi kolcami. Dorosły jeż europejski ma ich na swym
ciele ok. 7.000. Charakterystyczną cechą tych nocnych
i głównie owadożernych zwierząt jest także wydłużony ryjek zwieńczony
ruchliwym mokrym nosem oraz niewielki ogon. Jeże spędzają niesprzyjający
okres późnej jesieni, zimy oraz wczesnej wiosny w fizjologicznym
stanie hibernacji.

A to ciekawe ……KĄCIK MŁODEGO PRZYRODNIKA
Dziś przedstawiam grzyba zimowego- BOCZNIAK
OSTRYGOWATY. Możemy go spotkać w lasach, parkach
a także w pobliżu naszych domów na uszkodzonych pniach
drzew liściastych. Boczniaki ostrygowate można rozpoznać
po jasnobeżowym lub jasnoszarym płaskim kapeluszu
o kształcie przypominającym wachlarz. Boczniaki mają
mięsisty i delikatny smak.
Informacje wyszukał Aleksander Mytkowski z klasy I c

COŚ DLA MALUCHA I STARSZAKA 
1. Pokoloruj obrazek zgodnie z legendą.

2. Pokoloruj dwa takie same jeże.

3. Odszukaj właściwy kontur jeża.

KONKURS! KONKURS! KONKURS!
Zapraszamy wszystkie dzieci do konkursu. Przez pięć miesięcy
będziemy prezentować wybrane zwierzęta, które są pod ochroną.
W każdym numerze gazetki znajdziecie dodatek do pokolorowania.
Następnie w marcu/kwietniu zrobicie z tych rysunków plakat, który
będzie podsumowaniem konkursu.
Dziś KOZICA TATRZAŃSKA.
Kozica, żywy symbol Tatr, na stałe wpisała się
w świadomość mieszkańców Podhala jako przykład
swobody i umiłowania gór. Kozice są typowymi
zwierzętami górskimi. W Tatrach ich rozmieszczenie
pionowe waha się pomiędzy 1350 m n.p.m. a
najwyższymi szczytami (Gerlach 2654 m n.p.m.).
Najczęściej jednak zwierzęta te przebywają w strefie
wysokości od 1700 do 2200 m n.p.m. – w piętrach
kosodrzewiny, hal i turni.
Czas na konkurs gazetkowy- miesięczny. Rozwiąż rebus.
Rozwiązanie przynieś do sali 111, do 4 grudnia
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Witajcie! Jesień jeszcze u nas gości.
A My tradycyjne w listopadzie
zapraszamy do lektury nowego numeru
gazetki

