(PO) WIEŚCI Z KÓŁKA, czyli co w trawie piszczy…
Witajcie w Nowym Roku. Zima nas rozpieszcza i
rozgrzewa ;-) Mimo to pamiętajmy o ptakach…
One czekają na Waszą pomoc. Zapraszamy do
lektury tego numeru gazetki. Zapraszamy na
spotkanie z kolejnym zwierzakiem naszych lasów
i parków oraz na ciekawostki o grzybach naszego
kolegi, niesamowitego znawcy grzybów.
Dziękujemy za aktywny udział w konkursie
rebusowym 

NASZE SPOTKANIA ze ZWIERZĘTAMI
Zwierzęciem miesiąca stycznia została WIEWIÓRKA.
Wiewiórki pospolite to leśne gryzonie. Mają bardzo mocne i ostre zęby
(siekacze), dzięki którym z łatwością przegryzają twarde łupiny orzechów
laskowych i żołędzi. Szczególnie lubią suche, cieniste lasy, ale spotkać je
można również w ogrodach, parkach i sadach. Futerko najczęściej jest koloru
rudego o rozmaitych odcieniach w ciągu lata, bywa też brunatne lub czarne.
W zimie zmienia barwę na popielate. Brzuszek jest zawsze biały i wyraźnie
odróżnia się od reszty ciała. Bardzo puszysty, okazały ogon jest prawie tak
długi, jak reszta ciała wiewiórki. Pomaga on utrzymywać wiewiórce
równowagę na cienkich gałązkach lub podczas skoków z gałęzi na gałąź.
Może też służyć za spadochron, kiedy wiewiórka, uciekając przed
niebezpieczeństwem, wykonuje długie skoki z drzewa na drzewo. Jednak nie
jest jednak tak czepny jak u małp, więc nie potrafią wisieć głową w dół.
A to ciekawe ……KĄCIK MŁODEGO PRZYRODNIKA
PURCHAWICA OLBRZYMIA- jeden z największych
grzybów świata. Ten chroniony w Polsce gatunek grzyba jest
jadalny. Purchawica może ważyć nawet 20 kg i mieć 70 cm
średnicy. Ze względu na rozmiar nie pomylisz jej z żadnym
innym grzybem. Spotkać ją możesz na łące, w parku a nawet
w ogrodzie.
Informacje przygotował Aleksander Mytkowski z klasy I c

COŚ DLA MALUCHA I STARSZAKA 
Wiewiórka wspina się po drzewie.
Policz, ile żołędzi może zebrać po
drodze.

Połącz kropki. Pokoloruj obrazek.

Postaraj się, kratka po kratce, odwzorować zwierzątko obok.
W puste okienka u dołu zapisz po śladzie jego nazwę.

KONKURS! KONKURS! KONKURS!
Zapraszamy wszystkie dzieci do konkursu. Przez pięć miesięcy
prezentujemy wybrane zwierzęta, które są pod ochroną. I tak
poznaliście już: kozicę i łasicę. W każdym numerze gazetki znajdziecie
dodatek do pokolorowania. Następnie w marcu/kwietniu zrobicie z tych
rysunków plakat, który będzie podsumowaniem konkursu.
Dziś ŻOŁĘDNICA.
Prowadzi nocny tryb życia przebywając niemal
wyłącznie na drzewach. Osiedla się w dziuplach,
norach lisich, gniazdach ptasich, w szczelinach
skalnych. Odżywia się żołędziami, nasionami
buka, orzechami i owocami. Uzupełnia pokarm
Nieduży gryzoń
także owadami. Zapada w sen zimowy, w trakcie
z rodziny
którego temperatura jej ciała spada do ok. 1°C.
popielicowatych,
Jesienią gromadzi zapasy, które zjada po
o długości ciała
zakończeniu snu zimowego lub w przypadku jego
do 14 cm. Zamieszkuje
przerwania. Jedynym obecnie miejscem
lasy, zarówno liściaste,
występowania żołędnicy w Polsce jest
jak i iglaste.
Babia Góra.
Czas na konkurs gazetkowy- miesięczny. Rozwiąż rebus.
Rozwiązanie przynieś do sali 111, do 23 stycznia.
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Zima już zawitała chociaż nie ma jeszcze
jej oznak. Czekamy na zimę z utęsknieniem.
Tymczasem zapraszamy do lektury kolejnego
numeru naszej gazetki 

