
(PO) WIEŚCI Z KÓŁKA, czyli co w trawie piszczy… 
 

Witajcie ! Kolejny miesiąc i Dzień Ziemi. Obecne 

środowisko człowieka ulega coraz większej degradacji. 

Bardziej lub mniej świadomie niszczymy je 

systematycznie. Rozwijająca się w szybkim tempie 

cywilizacja jest z jednej strony dobrodziejstwem dla 

człowieka, z drugiej jest jego powolną zagładą. W swoich 

działaniach na rzecz ochrony środowiska często zapomina 

się o tych najmłodszych - dzieciach. To dzieci potrafią na 

równi z dorosłymi dbać o przyrodę, zapobiegać jej 

dewastacji, uczyć innych zgodnego współżycia z naturą. 

Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, 

które umiejętnie będzie korzystać z darów ziemi i rozwijającej się cywilizacji. 
 

 

NASZE SPOTKANIA ze ZWIERZĘTAMI  

CIEKAWOSTKI !          

Żeby spotkać się "twarzą w twarz" z naszym nowym zwierzęciem miesiąca, 

musielibyście wspiąć się na wysokie drzewo akacji w Afryce. Mielibyście szansę 

zobaczyć długi język naszego bohatera, sięgający po liście, dwa charakterystyczne, 

owłosione wyrostki na jego głowie i sierść w brązowe łaty. To tajemnicze zwierzę 

jest najwyższym stworzeniem na ziemi. Tak, to żyrafa, która mieszka w Afryce. 

Zwierzę zasiedla zazwyczaj sawanny, tereny trawiaste i otwarte lesiste.                                  

Główne źródło pożywienia żyrafy to liście akacji, rosnące na wysokości 

niedostępnej dla większości roślinożerców. Na żyrafy polują lwy. Młode padają też 

ofiarami lampartów, hien cętkowanych i likaonów.            

     A to ciekawe ……KĄCIK MŁODEGO PRZYRODNIKA 

 

Najstarszym drzewem na świecie jest sosna 

długowieczna o nazwie Matuzalem. Ma prawie 5 tys. 

lat i pamięta czasy kiedy na ziemi żyli ludzie pierwotni. 

Rośnie w rezerwacie w Kalifornii. Niestety nie można 

jej oglądać. 
 

 Ciekawostki wyszukał Olek Mytkowski z klasy II c 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sawanna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampart
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiena_c%C4%99tkowana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Likaon_(pies)


COŚ DLA MALUCHA I STARSZAKA  

 

1. Odszukaj i pokoloruj liście          

z cyfrą 3. 

 

2. Która żyrafa nie pasuje do 

reszty. Odszukaj ją                            

i pokoloruj. 

 

3. Znajdź 10 różnic. 

 



UWAGA ! KONKURS! 

Rozwiąż krzyżówkę, 

przynieś rozwiązanie                              

do sali 111                                               

do piątku 29 kwietnia. 

Mało czasu, pospiesz się.                                                     

Nagrody dla Wszystkich.                                                                                                          

Pamiętaj! Na kartce                           

z rozwiązaniem podaj 

swoje imię i nazwisko oraz 

klasę. 
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Święto naszej planety Ziemi.                                   

Pamiętamy o niej zawsze, nie tylko                                            

22 kwietnia. Dbamy, pielęgnujemy                                       

i szanujemy. Chcemy aby pozostała czysta dla 

przyszłych pokoleń  


