(PO) WIEŚCI Z KÓŁKA, czyli co w trawie piszczy…
Witajcie. Kolejny numer naszej gazetki przed
Wami. Mamy nadzieję, że wiadomości, które tu
umieszczamy są dla Was przydatne, być może
przydadzą się na lekcjach. Czekamy też na
Wasze ciekawostki ze świata przyrody.
Pamiętajcie, że każdy z Was może coś ciekawego
wyszukać i umieścić w naszym Kąciku Młodego
Przyrodnika. Czekamy na Was w Sali 111. Kółko
ekologiczne w każdy poniedziałek g. 1335- 1420.

NASZE SPOTKANIA ze ZWIERZĘTAMI
Zwierzęciem miesiąca grudnia został nie kto inny, tylko LIS.
Lis jest najpospolitszym drapieżnikiem w naszym kraju. Ulubionym jego
siedliskiem są małe lasy śródpolne. Lis jest zwierzęciem wszystkożernym
z przewagą. pokarmu mięsnego. Podstawowym pokarmem lisa są gryzonie
myszowate, ale żywi się również. owadami, ślimakami, robakami, okazyjnie
zającami lub królikami, ptakami ich zniesieniem, padliną, jagodami i innymi
owocami. W pobliżu osad ludzkich odwiedza regularnie śmietniki
i wysypiska. Lis prowadzi życie samotne, łączenie w pary jest raczej
sezonowe. Ma bardzo dobrze rozwinięte zmysły słuchu, wzroku, węchu
i dotyku, co ułatwia mu polowanie na drobne gryzonie i owady.
UWAGA ! Lisy są nosicielami wścieklizny.

A to ciekawe ……KĄCIK MŁODEGO PRZYRODNIKA
Kolejnym grzybem zimowym jest ZIMÓWKA
AKSAMITNOTRZONOWA, którą można spotkać na
martwych pniach drzew liściastych. Rosnące bardzo często
w licznej grupie zimówki o pomarańczowej barwie kapeluszy są
kolorowym akcentem zimowego pejzażu. Od kilkudziesięciu lat
zimówka jest uprawiana w Japonii i Chinach
Informacje wyszukał Aleksander Mytkowski z klasy I c

COŚ DLA MALUCHA I STARSZAKA 
1. Pokoloruj zwierzęta tak, aby wyglądały jak w rzeczywistości. Połącz te,
które mają podobne ubarwienie. Które zwierzę zostało bez pary? Wymyśl
i dorysuj dla niego pasującego towarzysza.

2. Lis ma dwie mapy z drogą do
kurnika. Pomóż mu odnaleźć 7
szczegółów, którymi różnią się te
mapy.

3. Pomóż lisowi odnaleźć drogę do
jego legowiska.

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 ŁASICA.
Łasice to najmniejsze drapieżne ssaki występujące
w Polsce. Samce tego gatunku są o połowę lżejsze od
szczura, samice zaś wielkości dużej myszy. Mimo to
polują na gryzonie niewiele mniejsze od siebie.
Z powodu dwukrotnie wyższego metabolizmu niż
u innych ssaków o podobnej masie zimą i latem obniża
ona swoją aktywność do niespełna 4 godzin na dobę,
natomiast w czasie ekstremalnych temperatur bywa, że
nie opuszcza nory przez kilka dni. Ale nawet pozostając
bez ruchu, łasice zużywają tak dużo energii, że aby
przetrwać, muszą zjadać 1–2 myszy dziennie.
Czas na konkurs gazetkowy- miesięczny. Rozwiąż rebus.
Rozwiązanie przynieś do sali 111, do 19 grudnia. Pospiesz się!!!
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Witajcie! Zima tuż, tuż…
Nie zapominajcie o ptakach!
Zapraszamy do lektury kolejnego
numeru naszej gazetki 

