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Czy wiecie, że Polacy mieli swoje Walentynki
w czerwcu???

W tym numerze m.in.:

k

kącik przyrodnika
Walentynki
sporty zimowe
planszówki, które warto
mieć

Nie lepiej obchodzić święto
zakochanych we właściwy
dla nas dzień? My Polacy
możemy być dumni. Noc
Kupały z 21.06 na 22.06 to
otoczona tajemniczością,
ciepła i czarująca noc.
Doskonała do obchodów
święta zakochanych.
Kupała, Kupalinka,
Sobótka, Noc Świętojańska
to stare słowiańskie święto
związane

z letnim przesileniem,
najkrótszym dniem w roku,
powitaniem lata. Było
świętem jedności,
połączenia ognia i wody,
słońca i księżyca,
mężczyzny i kobiety,
urodzaju i płodności,
miłości i radości, pełnym
czarów i wróżb. W tym dniu
dokonywano oczyszczenia,
skacząc przez ognisko i
dokonując obrzędu kąpieli.
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Kącik przyrodnika - foka pospolita

h

Foka pospolita  jest
jednym z trzech
gatunków
zamieszkujących
Bałtyk. Samca od
samicy ciężko
odróżnić bowiem nie
występuje u nich
dymorfizm płciowy
(różnice w wyglądzie
samca i samicy).
Ubarwienie ich ciała
jest różnorodne, od
jasnoszarego po
ciemnobrązowe z
małymi ciemnymi
plamkami, lecz
strona brzuszna
zwykle jest
jaśniejsza od
grzbietu.
Samce dorastają do
180 cm, przy wadze
do 130 kg, samice
zaś są mniejsze,

długość ich ciała
dochodzi do 150 cm
a ciężar 105 kg.
Samce są gotowe do
rozrodu w wieku 6
lat, samice
dojrzałość płciową
osiągają w wieku 4
lat. Pysk u tego
gatunku jest krótki
tzw. „koci”, zaś oczy
są duże i osadzone
blisko siebie oraz
nozdrza w kształcie
litery V, łączące się
w dolnej części.
Często można
zauważyć wokół oka
jasną obwódkę.
Gatunek ten
przebywa zwykle w
wodach płytkich, w
pobliżu
piaszczystych lub
kamienistych plaż. W

wodzie zwierzęta
widywane są zwykle
pojedynczo lub w
małych grupach, na
lądzie grupują się, nie
przebywając jednak
zbyt blisko siebie. Są
bardzo płochliwe, a
zarazem ciekawskie.
Foki te łączą się w
pary i przystępują do
zakładania rodziny
po okresie linienia, a
więc we wrześniu i
na początku
października. Nie
łączą się w pary na
całe życie.
Młode szczeniaki
rodzą się na
przełomie czerwca i
lipca na brzegu z
dala od stada i
wyglądem
przypominają

osobniki dorosłe.
Mierzą 70-90cm dł. i
ważą 9-11kg. Swoją
niemowlęcą sierść
tracą jeszcze w łonie
matki lub zaraz po
urodzeniu, toteż
zwykle przychodzą
na świat ubarwione
tak jak dorosłe
osobniki, w miarę
upływu lat lekko
ciemniejąc. Samice
są troskliwymi
matkami, w razie
niebezpieczeństwa
spychają młode do
wody uderzając
płetwami. W wodzie
podtrzymują
potomstwo swoim
ciałem i oddalają się
w spokojne miejsce.
Młode karmione są
mlekiem matki przez

4-6 tygodni. Po tym
okresie rozpoczynają
samodzielne życie,
pozostając jednak
przez pewien czas
pod matczyną
opieką. 
Foki pospolite na
świecie są  jednym z
najbardziej
rozprzestrzenionych
gatunków wśród
płetwonogich.
Liczebność bałtyckiej
populacji foki
pospolitej na
początku XX. wieku
została oszacowana
wg statystyk
połowowych na ok.
5000 osobników.
Intensywne
polowania
prowadzone na
początku

wieku doprowadziły
do spadku jej
liczebności do 1000
sztuk, która
utrzymywała się do
lat 30. Dalszy
spadek ilości fok
pospolitych w
Bałtyku do kilkuset
sztuk był
obserwowany do lat
70. Obecnie  ich
liczebność szacuje
się na ok. 550 szt.
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Kącik przyrodnika - pingwiny, królowie Antarktydy

h

Pingwiny to jedyne
żyjące obecnie
ptaki, które mają
niemal idealnie
spionizowaną
postawę ciała.
Podobnym do nich
ptakiem o nieco
zbliżonej postawie
jest tylko kaczka
Indian Runner
zwana też
biegusem
indyjskim. Nie jest
to jedyna
ciekawostka
dotycząca
eleganckich
pingwinów, które
wyglądają zupełnie
tak, jakby cały czas
chodziły
poubierane w
wytworne fraki.
Poznajmy

ciekawostki z życia
pingwinów
antarktycznych.
Pingwiny
antarktyczne
zasługują na wielkie
uznanie, ponieważ
obszar który
zamieszkują, czyli
Arktyka, jest bardzo
trudny do przeżycia.
Obszar ten znajduje
się na półkuli
południowej naszego
globu i obejmuje
samotny, położony
najdalej na południe
na Ziemi kontynent
Antarktydę oraz
otaczający ją ze
wszystkich stron
Ocean Południowy
wraz z przyległymi
wyspami. Znajduje
się tu geograficzny

biegun południowy,
będący jednocześnie
jednym z dwóch
ziemskich biegunów
zimna. Antarktyda
jest przy tym
najzimniejszym,
najsuchszym i
najbardziej
wietrznym
kontynentem na
Ziemi. Około 98% jej
powierzchni pokrywa
niesamowicie gruba
polarna czapa
lodowa, której
średnia grubość
dochodzi aż do 1,9
km! Nic dziwnego,
że taki to lodowy
kraj, skoro
temperatura w
najzimniejszych
okresach spada tu
nawet poniżej

−90°C. W tak
surowym i
nieprzyjaznym
klimacie mogą
wytrzymać tylko
bardzo wyjątkowe
zwierzęta, a wśród
nich szczególnie
właśnie pingwiny.
Ptaki są tu jednak
nieliczne, bowiem
lista ich gatunków w
Antarktyce składa
się w sumie jedynie z
46 gat. (niektóre
źródła podają 53
gat.). Największym
w tym gronie i w
ogóle wśród
wszystkich
pingwinów jest
pingwin cesarski, u
którego wysokość u
obu płci wynosi ok.
120-130 cm, przy

masie ciała ok. 20-45
kg. Najładniejszym, a
może i
najdziwniejszym w
tym gronie jest z
kolei pingwin skalny i
pingwin złotoczuby,
ponieważ ptaki te
noszą na głowie
kryzę długich,
żółtych piór, przez co
wyglądają nie tylko
jakby miały frak, ale
też i peruczkę. Uroku
dodają im też
pomarańczowo-
czerwonawe dzioby,
a u pingwina
skalnego także
pomarańczowe
oczy.
Najdziwniejszy
rozród na
Antarktydzie
przechodzą pingwiny

cesarskie, które
zakładają rodziny i
składają jaja na
początku arktycznej
zimy, gdy
temperatura spada
nawet poniżej
−90°C, a wiatry
wieją z prędkością
do 200 km/h. Na
dodatek na
lęgowiska
usytuowane w głębi
lądu wędrują z
wybrzeża na
odległość często
nawet do 120 km. 
Oprac. Milena
Huczek
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Sporty zimowe, bo ruch to zdrowie
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 Zima to czas, w
którym do akcji
wkraczają
interesujące sporty.
Zamiast spędzać
nieproduktywnie dni
przed telewizorem,
warto sobie któryś
upodobać i
poświęcać mu wiele
czasu. Zyska na tym
nie tylko nasze
samopoczucie, ale
również zdrowie i
kondycja. Wśród
nich można
wyodrębnić m. in.:
– Snowboard, czyli
sport z
zastosowaniem
deski. Został
stworzony

na podobiznę
surfingu/deskorolki i
niektórym do
złudzenia
przypomina narty.
Aby w pełni
korzystać z jego
uroków, niezbędne
jest profesjonalne
osprzętowienie, które
nie tylko poprawi
nam komfort
użytkowania, ale i
zapewni większe
bezpieczeństwo.
Można je dopasować
do swoich własnych
fizycznych
predyspozycji.
Konkurencje i style
można podzielić
następująco:

Styl alpejski, który
skupia się na kontroli
nad deską podczas
zjeżdżania ze stoku;
Snowcross
polegający na jeździe
na czas z
zastosowaniem
przeszkód; Freeride
opierający się na
jeżdżeniu poza
przygotowanymi
trasami oraz
najważniejszy
Freestyle, mający na
celu wykonanie jak
najbardziej
efektywnych trików.
Jego zaletą jest to, iż
można go uprawiać
nawet w swoim
mieście. Snowboard

cieszy się coraz
większą
popularnością.
Chętnie go uprawiają
amatorzy, jak i
również zawodowcy.
– Narciarstwo, czyli
sport szczególnie
lubiany do oglądania
w telewizji dla
Polaków. Polega na
przemieszczaniu się
za pomocą nart i
kijków, czyli sprzętu
narciarskiego.
Wszystkie formy
aktywności odbywają
się na śniegu, a poza
tym różni nie wiele
rzeczy. Do dyscyplin
zaliczamy:
narciarstwo
zjazdowe, biathlon,
skoki narciarskie,

biegi narciarskie i
skialpinizm.
Narciarstwo
zjazdowe można
zdefiniować jako
zjazd po górskim
stoku lub sztucznym
w wypadku
niesprzyjających
warunków. Jest
realizowana jako
sport lub rekreacja.
Biathlon łączy
strzelectwo z
biegami narciarskimi.
Polega na
przebiegnięciu
określonej trasy,
przy czym
zatrzymują się po
kilka razy i oddają 5
strzałów. Skoki
narciarskie mówią
same za siebie.
Odbywają się na

skoczniach
narciarskich i ich
celem jest jak
największe
rozpędzenie się i
skok na największą
odległość. Ocenia się
również w tej
konkurencji styl
skoku. W biegach
narciarskich istotnej
jest przebiegnięcie
danej odległości i
dotarcie na metę jako
jedna z pierwszych
osób. Skialpinizm
natomiast łączy w
sobie zjazd
narciarski na terenie
górskim wraz ze
wspinaczką zimową i
wędrówką na
nartach.
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Przy planszy....

Obecnie gry
komputerowe i na
konsolach
towarzyszą dzieciom
od najmłodszych lat,
nie da się ich
wykluczyć nawet
jeśli sami nie macie
w domu zwyczaju
sadzać dziecka na
długie godziny przed
monitorem.
Właściwie każde
spotkanie z
rówieśnikami, każde
odwiedziny u rodziny
kończą się
zebraniem przed
monitorem. Dzieci
grają na tabletach,
telefonach – ile razy
sami daliście dziecku
telefon żeby np.
grzecznie poczekało
na obiad? A przecież

jest tyle cudownych
planszówek!
Ostatnio z wielką
radością przyglądam
się wzrostowi
popularności gier i
coraz większej ich
różnorodności.
Producenci dbają o
to by rozrywka
mogła być
rodzinna, by
sprawiała frajdę
również dorosłym. U
mnie w domu jest
mnóstwo gier – od
logicznych, aż po gry
na wyobraźnię. Wiele
gier powstaje
również w wersjach
dla dzieci i dla
dorosłych, ale czy
jest sens w nie
inwestować o tym za
chwilę.

Moim zdaniem na
fajną grę warto
wydać nawet ok.
100zł – o ile
faktycznie jest
rozwijająca,
sprawia frajdę i
każdy z
domowników chętnie
będzie w nią grał.
Najlepiej wybierać
gry, w których
zasady są proste,
ale wymagają
myślenia i
kombinowania. Nie
ulegajcie reklamom,
w sieci jest
mnóstwo testerów
gier, filmików na
youtubie –
szukajcie inspiracji
tam. 
Warto też postawić
na klasyki – młynek,

szachy, warcaby,
mankala, czy
pamięć sprawdzą
się zawsze! Z
nowości polecam gry
Egmonta np.
Pędzące Żółwie,
czy Superfarmera.
Spodobają się i
starszym i
młodszym, są
dynamiczne i
przypadną do gustu
również dzieciom,
których uwagę
trudno skupić na
jednej grze przez
dłuższy czas.
Dla starszych dzieci
polecam np.
Carcassone, czy
Dixit – wymagają
więcej myślenia i
strategii, ale poradzą
sobie z nimi nawet

6-latki. I tu właśnie
możliwość mamy
również kupienia
specjalnych edycji
dla dzieci, ale z
doświadczenia
powiem, że wersje
dziecięce często są
zbyt okrojone i
szybko się nudzą, a
klasyczne wydania
nie są wcale tak
trudne by maluch
sobie nie poradził. Są
to jednak gry, w
których uczestniczyć
będą musiały
również starsze
dzieci lub dorośli,
ponieważ podliczanie
punktów może
nastręczyć wiele
problemów.
Wybór jest ogromny,
na pewno znajdziecie

coś co przypadnie
całej waszej rodzinie!
Zwróćcie uwagę na
to czym maluch się
interesuje i
dobierzcie jakąś grę
tematycznie tym
zainteresowaniom
odpowiadającą,
warto mieć też
również jedną czy
dwie gry w których
będzie trzeba coś
rysować,
pokazywać,
wymyślać
skojarzenia. Takie
gry zwykle angażują
na wiele godzin i nie
męczą. 
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Popularne gry planszowe – 
czy warto kupić?

Dzisiaj przedstawię
wam trzy popularne
gry planszowe, które
są naprawdę warte
kupienia. 
 
  Dobble jest grą dla
kilku graczy. Można
w nią zagrać nawet z
czterolatkiem! Czas
gry to niespełna 5-
10min.
W Dobble można
grać na klika
sposobów. W
zasadach można
znaleźć pięć mini-
gier.
Najpopularniejszą
jest wersja, w której
wszystkie karty
rozdaje się graczom,
a jedną z kart kładzie
na środku stołu. Na
dany sygnał gracze

patrzą na pierwszą
kartę z góry, którą
trzymają w ręku i
szukają wspólnego
symbolu z kartą,
która leży na stole.
Symbol nazywają
głośno i szybko
kładą swoją kartę na
stole, przykrywając
starą kartę. Teraz
każdy z graczy musi
znaleźć wspólny
symbol z nową kartą!
Wygrywa ten, kto
pierwszy pozbędzie
się kart.
Aby utrudnić zabawę
symbole na kartach
bywają odwrócone i
miewają inne
rozmiary. Same
karty są okrągłe i
pełne kolorowych
ilustracji roślin,

postaci i
przedmiotów, a
każda z nich jest
unikalna i łączy się z
innymi kartami
jednym i tylko
jednym symbolem.
Monopoly
to klasyczna gra
polegająca na handlu
nieruchomościami. 
Rozpoczynając od
pola START, należy
okrążać planszę,
kupując i sprzedając
nieruchomości,
budując domy i
hotele. Za wejście na
nieruchomości
innych graczy płaci
się czynsz. Sukces
zależy od trafnych
spekulacji, udanych
inwestycji i mądrze

przeprowadzonych
transakcji. Powstało
wiele gier podobnych
do Monopoly.  Gra
jest przeznaczona
dla 2, 3 lub 4 osób.
Polega na losowaniu
płytek z literami
(jednocześnie gracz
dysponuje
siedmioma takimi
płytkami,
umieszczanymi na
stojaku w sposób
niewidoczny dla
innych graczy) i
kolejnym układaniu z
nich słów na planszy
o wymiarach 15x15
pól. Słowa układane
są w sposób
przypominający
krzyżówkę.
Pierwsze słowo
powinno przechodzić

przez pole H8
(środek planszy).
Każdy kolejny wyraz
musi wykorzystywać
co najmniej jedną
literę znajdującą się
już na planszy,
zatem nowo
układane wyrazy
bądź krzyżują się z
już istniejącymi, bądź
przedłużają je o
kolejne litery. Gracz,
który nie może (lub
nie chce - ze
względów
taktycznych) ułożyć
z posiadanych liter
poprawnego słowa,
albo pasuje, albo
wymienia litery.
Ułożone słowa są
punktowane, przy
czym grę wygrywa
ten, kto łącznie 

zdobędzie większą
liczbę punktów niż
każdy z
przeciwników. W grę
można grać w 2-4
osoby w wieku od 7
lat.
Oprac. Bartek Czech
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