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Kwiecień plecień, bo przeplata trochę
zimy, trochę lata... (str.6)

Mój kot Lex... Meduzy Krocionogi...
wystawcie
rogi?

Mój kot nazywa
się Lexus czyli w
skrócie Lex. Jest
on szary, ale ma
też trochę
czarnego i białego.
Lex ma szaro
różowe poduszki
na łapach. 
Lex najbardziej 
lubi bawić się ze
mną sznurkiem.
Ma on trzy ulubione

miejsca do spania:
na pralce, na
kablówce i u mnie
na łóżku. 
Lex jest rasy
rosyjski niebieski.
Jest zazwyczaj
spokojny, bardzo
rzadko drapie i
gryzie. 
Bardzo często gdy
oglądam serial
„Miraculous Biedronka

i Czarny Kot”, śpi
na moich nogach.
Karmię Lexa 
dwoma
karmami, czyli (karma sucha) 
Britpremiumi (
karma mokra)
Multi fit.
Jula

Krocionogi są
bezkręgowcami.
Posiadają twardy
szkielet zewnętrzny
oraz wiele odnóży
stawowych.
Wylęgają się z jaj, a
ich larwy posiadają
trzy pary odnóży.
Przed wykluciem
samice opiekują się
młodymi. 

Wiosna zaczęła
się już jakiś
czas temu. Z
tego powodu w 
naszej klasie
powstał plakat
na ten temat. 
Na nim
możecie
znaleźć:
- informacje na
temat zmian w
życiu zwierząt i
ludzi i roślin
- a także na
temat tradycji
polskich

W tym
numerze:

- ciekawostki 
przyrodnicze
- quiz
- trochę
uczniowskiej
twórczości 
- strefa refleksji
rodzica
- strona poświęcona
Biedronce str.2
- mapka
- obrazki
- nasze myśli i
doświadczenia...

wiosenna mapa myśli

Meduzy żyją na
Ziemi od 650
milionów lat. Są
zaliczone do
gromady
krążkopławów.
Meduzy nie są
rybami – ich ciała
w 90-94 %
składają się z
wody. 
Kostek

STE
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Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem? 
A może skrywa w sobie coś, o czym nie wie nikt? 
Julia pisze

Czarny kot Tekst piosenki
Biedronki

„Miracoulus
biedronka i
czarny kot”
jest produkcji
koreańsko-
japońsko-
francuskiej.
Cała akcja
toczy się w
Paryżu. Ta
bajka jest o
super bohate-
rach którzy
ratują Paryż.
Bohaterzy
nazywają się
biedronka i
czarny kot. A
główne
postacie to
Marinette
Dupian Cheng,
Ona chodzi do
gimnazjum

w Paryżu jej
ulubione
zwierzę to
chomik
najlepsza
koleżanka to
Alya a wróg to
Chloe.
Marinette ma
granatowe
włosy i
fiołkowe oczy.
Chodzi ona w
różowych
spodniach
białej bluzce i
granatowej
kurtce oraz w
różowych
balerinkach.
Marinette jest
pół francuską
pół Chinką.
Marinette

docenia
wielokulturowość,
np. spaghetti je
pałeczkami.
Marinette
kocha Adriena
w pokoju ma
nawet plan
jego
zajęć.Adrien
Agrest, Adrien
chodzi do
klasy razem z
Marinette.
Jego najlepszy
kolega to Nino.
Tata Adriena to
znany proje-
ktant mody a
jego logo to
motyl. Adrien
chodzi na
zajęcia dodat-
kowe

np. szer-
mierkę.
Zazwy-czaj
ma na sobie
czarną bluzkę
z
żółtym,fioletowym
i zielonym
paskiem. Nosi
też białą
kurtkę,niebieskie
spodnie i
pomarańczowe
trampki. Tikki,
Tikki to kwami
Biedronki (
czyli
Marinette).
Kwami
zamieszkują
magiczną
biżuterię czyli
miracula
.Marinette

dzięki Tikki i
kolcz-ykom
(które są na
klipsy) może
zamienić się w
Biedronkę,
żeby Tikki
mogła
przemienić
Marinette musi
powiedzieć,,Tikki
kropkuj’’.Jej
moc to
zdolność
tworzenia żeby
Biedronka
mogła coś
stworzyć musi
powiedzieć ,,
Szczęśliwy
traf’’.Plagg,
Plagg to kwami
czarnego kota
(czyli Adriena).

Adrien dzięki
Plagowi i
pierścieniowi
może zamienić
się w czarnego
kota, żeby
Plagg mógł
przemienić
Adrien musi
powiedzieć,,
Plagg wysuwaj
pazury. Jego
moc to moc
niszczenia
wrzystko
czego dotknie
zamienia się w
proch żeby
mógł coś
zniszczyć
musi
powiedzieć
kotaklizm. 

Biedronka

Czarny Kot to
przed
przemianą
Adrien Agreste.
Współpracuje z
Biedronką i
ratując Paryż.
Jest szczupły i
wyższy od
Biedronki.
Czarny Kot po
przemianie ma
ciemniejsze i
dłuższe włosy.
Nosi na sobie
cały czarny

obcisły strój a
pod szyją złoty
dzwonek,
maskę ma
również czarną.
Jest miły i
zwinny.
Uwielbia być
fotografowany,
chętnie pozuje
do zdjęć.

Jula

Biedronka
przed
przemianą to
Marinette
Dupian Cheng.
Jest super
bohaterką,
która ratuje
Paryż. Ubrana
jest w
magiczny
obcisły
czerwony strój
w czarne
kropki, ma
maskę w tych

samych
kolorach. Nosi
ona tak jak
Marinette dwa
kucyki. Jako
biedronka ma
czerwone
wstążki we
włosach, a jako
Marinette ma
dwa pasemka
wystające z
kucyków.
Zazwyczaj jest
bardzo miła ale
nie zawsze.
Jula

Każdego dnia
do szkoły gnam
bo tam jest on
cudowny tak
gdy spojrzy
ja wnet chowam
się
co o mnie myśli
kto to wie

ooo, zakręcił w
głowie mi
ooo, on chyba
mi się śni
ooo, a gdy ktoś

kłopot ma
zmieniam się
raz dwa

Mam super dar
gaśnie zły czar 
tak działa moc
miraculum 
Mam super dar
a w sercu żar
dodaje mi sił
miłości duch

(...)
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Wybieracie się na wycieczkę do
Warszawy? Jula ma kilka rad!

QUIZ JULII:
1. Największe rasy królików
osiągają wagę:
a) 10 kg,
b) 7 kg,
c) 6kg
2. Do mieszkania jest lepiej
wybrać rasę królika:
a) barana francuskiego,
b) rexa dalmatyńskiego,
c) królika gronostajowego.
3. Króliki angorskie
charakteryzują się:
a) bardzo krótką sierścią,
b) dość długą sierścią,
c) bardzo długa i miękką sierścią.
4. Króliki angorskie mają oczy
koloru:
a) czarnego,
b) brązowego,
c) czerwonego.
5. Ile około istnieje ras
udomowionych królików?
a) 200,
b) 150,
c) 100.
6. Ile ważą króliki miniaturowe
(około)?
a) 2 kg,
b) 1 kg,
c) 1,5 kg
7. Ile lat przeciętnie żyją króliki
miniaturowe?
a) 7 lat,
b) 6 lat,
c) 5 lat.
8. Co uwielbiają króliki?
a) Marchewkę,
b) Ziarna,
c) Siano.
9. Co zrobić, gdy wychodzi się
z królikiem na dwór?
a) Karmić go,
b) pilnować go,
c) bawić się z nim.
10. Jaka jest największa rasa
królików?
a) Rex dalmatyński,
b) Baran francuski,
c) Królik japoński

1b; 2c;3c; 4c; 5b; 6c; 7a; 8a;
9b;10b

Opis Dumkleosteusa z głowy
Kostka

Dumkleosteus to plakoderma, czyli
ryba pancerna. On nie miał zębów,
ale miał ostre płytki. One nie służą
do cięcia, ale do rozrywania. Jak
godni zdobycz i jak jest bardzo
blisko to zostaje zasysane do
paszczy.

Termity żyją
w glebie aż
do
głębokości
dochodzących
do 4,7 m. W
jednej kolonii
mogą żyć
nawet 2 mln.
Cała społe-
czność żyje
w systemie
tuneli i
komnat
zbudowanych
wokół króla i
królowej.
Kostek 

Chitony to
gromada
morskich
mięczaków
obejmuje około
1000 gatunków.
Nazwa gro-
mady wywodzi
się od grec-
kiego słowa
„chiton”, które
oznacza tunikę i
dało też po-
czątek nazwie
chityna.  
Kostek 

Rozwielitki
są
skorupiakami
i posiadają
stawowe
kończyny.
Poruszają
się w wodzie
w
charakterystyczny
sposób,
przemieszczają
się
wykonując
małe skoki.
Kostek 

W warszawie warto zobaczyć pałac w Wilanowie. Ja tam
byłam i bardzo mi się tam podobało. Przed pałacem jest
przepiękny ogromny ogród. W ogrodzie było jezioro w
którym żyły wydry. Wydry są takim jakby znakiem tego
pałacu, dlatego ,że gdy mieszkał tam jaszcze król miał
on jako swoje zwierzę właśnie wydrę którą nazwał Robal.
Drugim wartym obejrzenia miejscem jest Centrum Nauki
Kopernika. Ja również tam byłam. Mi bardzo się
podobało , ale prawie nic z tej wycieczki nie pamiętam.

Wiedza z głowy Kostka

Terizinozaur był wielkim
roślinożercą ważącym do 1 i pół
tony z 20 cm pazurami. Jego
brzuch jest wielkości około
średniego biurka. Terizinozaur nie
miał pyska, tylko dziób. Musi
zjeść 2 kg roślin dziennie. Pazury
służyły do walczenia z
drapieżnikami. 

Około 1/5
gatunków
pijawek żyje w
morzu i żywi się
rybami.
Posiadają one
32 mózgi. Nie
wszystkie
pijawki
wysysają krew.
Wiele z nich to
drapieżnicy,
którzy polują na
małe zwierzęta.
Kostek  
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Ulubione 
lody 
Niny

Dąb Bartek

Ulubione
zwierzę Marcysi

Moje ulubione lody
to: truskawkowe,
czekoladowe, słony
karmel i waniliowe.

Wulkaniczne
ciekawostki

Mini atlas motyli Mapa Parku Ewolucji

To drzewo nazywa się Dąb
Bartek. Ono jest ogromne. Jego
pień jest masywny, a korona
rozłożysta. Konary tego dębu są
grube i mocne. Na gałęziach
rosną zielone liście. Moim
zdaniem Dąb Bartek jest piękny i
dostojny. Marcysia

Moje ulubione
zwierzę to jest
szynszyla. Dla
mnie to zwierze
jest ciekawe.
Szynszyle lubią
się myć tak jak
ja. One jedzą
twarde rzeczy.
Marcysia

Wulkany są np.
w Irlandii. Lawa
może być
sznurkowa.
Gorąca lawa
jest żółtawa
potem
pomarańczowa,
czerwona. A jak
zastyga robi się
czarna.

Po lawie
sznurkowej
można chodzić
bez butów. Jula

PIERWSZY 
CHOMIK INGRIDY

Gwiazdka to sympatyczny
chomik. Jest rudo-biało-czarno-
brązowa. To było moje pierwsze
zwierzątko. Niestety bardzo
szybko zdechła. Była dla mnie
bardzo fajna. Chomiki nie są co
prawda zbyt duże, ale są
urocze. Gwiazdka to moje
pierwsze zwierzę jakie miałam w
życiu. Ona była bardzo wierna i
śmieszna. Gdy przychodziłam
do domu to zawsze tak dreptała.

Irena Irena
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PCHŁA
KOCIA

Pchła Kocia
składa 
 przeciętnie 
około 50 jaj
dziennie. Larwy
pcheł preferują
ciepłe i
zaciemnione

miejsca, gdzie
przez kilka dni
żywią się
różnymi
drobinkami.
Następnie
owlekają się
małym
kokonem, w
którym

przekształcają
się w dorosłe
osobniki.
Dojrzałe pchły
mogą uśpione
czekać w
kokonach do
kilku tygodni na
swojego
żywiciela.

Pchły dla
zwierząt to to
samo co wszy
dla ludzi. 
Maja

Mój wymarzony ogród 
musi być duży. Zawsze marzyłam
o małym drewnianym domku i
hamaku. Trawka byłaby zadbana.
Chciałabym mieć dużo kwiatów,
grządki i sad. Niesamowity byłby
labirynt z żywopłotu. A najlepszą
atrakcją byłaby stajnia z kucami
szlacheckimi. 
Maja

Rodzice pamiętajcie:
18 maja odbędzie się egzamin dzieci w szkole Be
Montessori, prosimy aby dzieci:
WYSPAŁY SIĘ w ten dzień, 
ZJADŁY pożywne śniadanie, 
PRZYJECHAŁY do szkoły nie w konflikcie i
nierozwiązanych sprawach. 
Polecamy, aby rozmawiać z dziećmi o ich obawach
i stresie, ale też innych uczuciach, które im
towarzyszą. Warto dać im do zrozumienia, że mają
prawo do różnych myśli w takiej sytuacji i jesteśmy
dla nich wsparciem, mogą z nami porozmawiać.

KULKA -
DRUGI

CHOMIK
INGRIDY

Kulka to było
bardzo
sympatyczne
zwierzę. Była
też szybka.
Chomiki to
kochane
zwierzęta, są
malutkie.
Czasami są też
chore i 

wtedy należy
jak najszybciej
jechać do
weterynarza.
Nawet kiedy nie
widać, że
chomik jest
chory,
trzeba regularnie odwiedzać
lekarza.

JAGUAR

Jaguar jest
niekwestionowanym
władcą
amazońskiej
selwy. To
trzeci co do
wielkości
dziki kot
świata, a w
dodatku
świetnie
pływa. Ma
niezwykle
mocne
szczęki,
dzięki którym
może
dziurawić
skorupy
gadów. 

Irenka

Opis kocich ras

Rasa kota szkocki zwisłouchy
znaczy szmaciana lalka. 
Rasa kota Ragdoll bardzo lubi
pływać, więc nie zdziw się jak
twój kot będzie chciał się z Tobą
kąpać.

Marcysia

Te słowa mówi do swojego
dziecka rodzic, który ma do
niego zaufanie i pragnie dla niego
wszystkiego, co pozwoli mu być
po prostu sobą. 
„Jesteś pełnowartościowym
człowiekiem. Masz oczy i mózg
i jesteś zdolny do rozumienia.
Znasz swoje umiejętności i
swoje ograniczenia. Poprzez
zabawę i eksplorowanie świata
nauczysz się tego, czego
potrzebujesz. Twoje potrzeby są
ważne. Twoje opinie mają dla
nas znaczenie. Jesteś
odpowiedzialny za swoje własne
błędy i ufamy Ci, że potrafisz się
na nich uczyć. Współżycie z
ludźmi nie jest ścieraniem się
przeciwstawnych sił, ale
współpracą nakierowaną na to,
by wszyscy mieli to, czego
najbardziej potrzebują i pragną.
Jesteśmy po twojej stronie, a nie
przeciwko tobie.” 
P. Gray "Wolne dzieci(...)"

Pejzaż zimowy - Kraków

Ten obraz
namalował
Julian Fałat.
On
przedstawia
Kraków zimą.
Na pierwszym
planie jest
woda i
budynki, a na
drugim
budynki i
niebo. Maja

Julian Fałat
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Irenka z
mamą 
polecają
zdrowe 
słodycze 
bez 
dodatku 
cukru!

Kulki mocy

Kwiecista poezja Mai

Jakie ładne kwiatki 
to są bratki, 

a tam róża
aż się zerwie burza. 

I jeszcze przy jeziorze Mamry 
są chabry, 

a żonkile żółte są 
jak słoneczko ciepłe te.

Źródła, z których korzystaliśmy:
1.Na ścieżkach wiedzy – Encyklopedia 100
bezkręgowców
2. „Świat w obrazkach. Domowe zwierzęta"
3. P. Gray "Wolne dzieci -jak zabawa sprawia, że
dzieci są szczęśliwe, bardziej pewne siebie i lepiej się
uczą?

O naszą planetę według mnie warto dbać, bo wtedy
lepiej się żyje. Ja na przykład sortuję śmieci, nie
wyrzucam rzeczy byle gdzie, zgaszam światło i
oszczędzam wodę. Ja gdybym miała psa to bym po
nim sprzątała. A nie jak inni ludzie, w ogóle nie
zwracać na to uwagi. Dużo osób wyrzuca śmieci do
lasu. Gdy byłam u Kostka na urodzinach, szukaliśmy
skarbów. Znaleźliśmy całe duże wysypisko w lesie.
Ja myślę, że ludzie, którzy wyrzucają śmieci do lasu
nawet nie wiedzą, co robią. Jula

Moim zdaniem warto dbać o planetę, bo jak woda
będzie brudna to potem będziemy ją pić i chorować.
Ja segreguje  śmieci na: szkło, papier, plastik i
odpady z jedzenia.  Papierosy są niezdrowe nie tylko
dla nas, ale też zanieczyszczają powietrze i tworzą
smog. Śmieci wyrzucane np. na trawę bardzo długo
się rozkładają. Z samochodu lepiej przesiąść się na
rower czy pociąg. Samochody tworzą smog. O
rośliny też trzeba dbać są pożyteczne dla zwierząt.
Maja

Czy warto dbać o naszą planetę? 
Maja i Julia odpowiadają!

Irena z mamą
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