(PO) WIEŚCI Z KÓŁKA, czyli co w trawie piszczy…
Witajcie ! Cieszymy się, że jesteście z nami.
Jesteśmy Młodymi Ekologami i „walczymy”
z wszystkim co szkodzi przyrodzie.
Pewnie niebawem spotkamy się podczas
happeningu z okazji Święta Ziemi. Tymczasem
zapraszamy Do lektury naszej gazetki. Mamy
nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Pamiętajcie, że w gazetce jest konkurs…każdy
wygrywa 

NASZE SPOTKANIA ze ZWIERZĘTAMI
Jednym z wielu naturalnych i sympatycznych mieszkańców Skandynawii jest
renifer. Jest zwierzęciem hodowlanym, a także występuje dziko w przyrodzie
- w miejscach, gdzie ludzie są rzadkimi gośćmi potrafi podejść na odległość
3m! Może kiedyś zastanawialiście się dlaczego wszystkie renifery z orszaku
Świętego Mikołaja mają rogi? Bo nie ma reniferów bez rogów – zarówno
samce, jak i samice szczycą się pięknym porożem. Nie bez kozery pojawił się
też tutaj Święty Mikołaj, według jednej z wersji historii przybysz z Dalekiej
Północy, gdyż renifery to również mieszkańcy obszarów arktycznych oprócz północnej Europy i Arktyki, występują również w Ameryce Północnej
(tu są znane jako karibu) czy na Syberii.

A to ciekawe ……KĄCIK MŁODEGO PRZYRODNIKA
Kaszalot ma największy mózg na świecie- waży około 8 kg to ponad przeciętny rozmiar ludzkiego mózgu.
Z wiedzy naukowców wynika jednak, że kaszalot nie jest
najmądrzejszym zwierzęciem. Ciekawostką jest też to , że
kaszaloty sypiają w pozycji pionowej utrzymując nozdrza
ponad powierzchnią wody, powoli dryfując we śnie.
Informacje wyszukał Jan Stutko z klasy II c

COŚ DLA MALUCHA I STARSZAKA 
1. Pomóż odnaleźć drogę
reniferowi do lasu

2. Odszukaj takie same poroże.

3. Pokoloruj tego sympatycznego renifera.

UWAGA ! KONKURS!
Rozwiąż rebus, przynieś rozwiązanie do sali 111
do czwartku 14 stycznia. Mało czasu, pospiesz się.
Nagrody dla Wszystkich.
Pamiętaj! Na kartce z rozwiązaniem podaj swoje imię
i nazwisko oraz klasę.

PAMIĘTAJ!

Zimą nie zapominamy też
o zwierzętach, tych
najmniejszych, bezradnych –
ptakach.
Dokarmiajmy je!
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Witajcie! Już Nowy Rok! Nadeszła długo
wyczekiwana zima. Cieszymy się, ale nie
zapominamy o zwierzętach.

