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DZIECKIEM BYĆ
Każdy dorosły chce, aby w tym dniu jego dziecko poczuło się jak królewna lub królewicz. Niestety, w czasie
pandemii to zadanie jest utrudnione. Oto kilka pomysłów na urozmaicenie czasu dziecku.

DZIEŃ DZIECKA Z RODZINĄ
1.Wspólne gotowanie lub pieczenie
Niezależnie od wieku dzieciom na pewno spodoba się wspólne pieczenie lub gotowanie, a zwłaszcza jak będzie
można się pobrudzić. W poprzednim numerze Maja okazała się super kucharzem.
2. Mały torcik i życzenia
Każde dziecko się ucieszy, gdy rano poczuje zapach pysznego wypieku oraz gdy usłyszy głos rodziców
śpiewających lub mówiących mu życzenia.
3.Spacer
Spacer do lasu lub parku, a potem zabawa w chowanego! Berek! Rysowanie kredą! I wiele innych zabaw na
świeżym powietrzu.
4. Prezenty
Każdy lubi obdarowywać innych… Chwila, to nie tak! Każdy lubi być obdarowywany! Prezent mały czy duży na
pewno wywoła uśmiech na twarzy każdego dziecka. Teraz jest masa możliwości na prezenty. A oto pomysły na
niektóre z nich :
- słodycze
- zabawki
- instrumenty
- książki
- nowy telefon albo gra (niekoniecznie)
Marta Czech

JESTEM DZIECKIEM
Często myślę, kiedy człowiek zaczyna rozumieć, że nie warto zbyt
spieszyć się w dorosłość. Jesteś dzieckiem - chcesz już być dorosłym,
jesteś dorosłym - oddasz wszystko, by znów chwilę być dzieckiem.
Więc świętujmy dzień dziecka niezależnie od wieku. To święto należy do
wszystkich, ale pamiętajcie drodzy koledzy i koleżanki, nie czas jeszcze,
abyśmy byli dorośli. Cieszmy się, póki nie przyjdą prawdziwe problemy.
Karolina Szopińska

Wszyscy dorośli byli
kiedyś dziećmi, ale
niewielu z nich pamięta o
tym.
Antoine De Saint-Exupery
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NIETYPOWE MARZENIE
Dzieci mają różne marzenia. Niektóre są tak nierealne, że gdy się spełnią, szaleją ze szczęścia.
Czasami rodzice bardzo się starają, by ich pociecha była zadowolona z prezentu. A co zrobić, gdy
niestety, nie ma możliwości...
Podejść do marzeń tak jak Szymon, z optymizmem i czekać na tę szczęśliwą chwilę.

DZIEŃ DZIECKA - WYMARZONY PREZENT
Chciałbym przedstawić mój pomysł na wymarzony
prezent na Dzień Dziecka.
Byłem małym dzieckiem, gdy zacząłem marzyć o tym,
by...
Moim spełnieniem marzeń byłaby przejażdżka po
torze wyścigowym samochodami, których zdjęcia
mam w swoim pokoju.
Są to:
Bugatti Chiron, Ferrari 458 special, Lamborghini
Aventador SVJ,

Byłoby to dla mnie spełnienie marzeń.
Ale w czasie pandemii nie można robić takich rzeczy,
gdyż jest to zabronione.
Ale później kto wie, może moje marzenie się spełni.
Jeśli ktoś jest pasjonatem motoryzacji, na pewno
zrozumie mój zachwyt tymi autami i moje marzenie.
Sam jestem pasjonatem motoryzacji, naprawdę od
wczesnego dzieciństwa.
Przecież jak ktoś bardzo czegoś pragnie, ma większą
szansę na zrealizowanie swoich marzeń. Może w tym
roku z okazji święta wszystkich dzieci uda mi się
pojechać gdzieś w czasie wakacji albo później i
pojeździć tymi wspaniałymi samochodami.
Na razie patrzę realnie, ale może gdy dorosnę, będę
miał jedno z tych aut, może będę pracował w ﬁrmie
produkującej samochody moich marzeń. A może za
kilka lat będę miał zupełnie inne marzenia. Ale chyba
wciąż będą w kręgu motoryzacji, która mnie bardzo
kręci.
Szymon Pawlik
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SERPENTES
część 1
(NIE) JADOWITY PRZYJACIEL

Przyznajmy szczerze, większość ludzi, jak słyszy słowo „wąż”, ucieka gdzie pieprz rośnie. Ale przecież
tu nie ma się czego bać. Te gady mogą być naprawdę przyjemnymi pupilami domowymi. Sama
chciałam mieć jednego, ale mama się nie zgodziła. No cóż, może kiedyś uda mi się jeszcze ją namówić,
ale to już inna historia...

WĘŻE DOMOWE
Wbrew pozorom i wbrew obawom, często wynikającym z niewiedzy albo niewłaściwych skojarzeń, nie są
zwierzętami szczególnie groźnymi dla człowieka. Oczywiście pod warunkiem stosowania się do reguł
postępowania z danym gatunkiem. Mimo egzotycznego rodowodu, najpopularniejsze gatunki węży domowych
nie są też szczególnie drogie – ich ceny zamykają się w przedziale 100-500 złotych (chyba, że chcemy
zabłysnąć oryginalną odmianą – wówczas kwoty stają się cztero- i pięciocyfrowe). Biorąc dodatkowo pod
uwagę wyjątkową urodę wielu węży domowych, nie można się dziwić, że zwierzęta te na szeroką skalę
zagościły w terrariach na całym świecie.
ODŻYWIANIE WĘŻY
Dorosłe węże wystarczy karmić raz na 1-2 tygodnie. Ich pożywieniem są młode myszki i chomiki, dlatego
odradzamy hodowlę węży wszystkim wrażliwym osobom. Pokarm powinien ważyć mniej więcej tyle ile wąż.
Młodsze osobniki jedzą częściej. Przed hodowlą warto zapoznać się ze sposobem odżywiania gatunku, którym
chcemy się opiekować. Elementem, którego nie może zabraknąć w każdym terrarium, jest zbiornik na wodę.

Miseczka lub inny przedmiot, z którego wąż będzie pił powinien być na
tyle duży, aby zwierzę mogło się w nim zmieścić. Węże w naturalnym
środowisku lubią wilgoć i kąpiele, dlatego musimy zapewnić im taką
możliwość również w terrarium. Dobrze jest również przygotować
wilgotną kryjówkę, np. wyłożoną mokrym ręcznikiem. Wąż będzie szukał
takiego miejsca przed zrzuceniem skóry.
Martyna Szczerba
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SERPENTES
część 2
Wiecie już dużo o wężach. Teraz tylko namówić rodziców na ten wymarzony wyjątkowy prezent, który
naprawdę nie wymaga takiej opieki jak pies, chomik czy świnka morska. Warto też podsunąć kochanej mamie
czy tatusiowi kilka ciekawostek na ich temat. Może one ich przekonają.

CIEKAWOSTKI O WĘŻŻŻŻŻach
Niedawno odkryto w Indiach nowy gatunek żmii, który odziedziczył nazwę po sławnym czarodzieju z
„Harry’ego Pottera”. Charakterystyczne dla Salazara – bo tak nazywany jest owy wąż – jest
pomarańczowo-czerwony pasek z boku głowy, który występuje tylko u samców. Niestety, wąż jest
jadowity i nie nadaje się do hodowli.
Paniczny lęk przed wężami to ofidiofobia i według niektórych badań jest najczęściej występującą u ludzi
fobią.
Spośród 10 najbardziej niebezpiecznych węży 10 występuje w Australii.
Wszystkie węże są całkowicie mięsożerne. Nie ma węży wege. Każdy wąż żywi się wyłącznie innymi
istotami.
Na brazylijskiej wyspie Queimada Grande przypadają średnio 3 węże na metr kwadratowy.
W Nowej Zelandii nie występuje żaden gatunek węża, a jeśli jakiś się tam pojawi, zostaje usunięty.
Istnieje tam narodowy program walki z wężami.
Węże to gady należące do rzędu łuskonośnych.
Opisanych jest ponad 3100 gatunków węży. Nazwa naukowa to: Serpentes.

Węże mają 230 zębów. Przednie kły mają po to, aby przytrzymać
złapaną ofiarę.
Rosnąc, wąż zrzuca skórę 2-4 razy w ciągu roku, poprzez pocieranie
się o twardą powierzchnię.
Wąż jest w stanie połknąć zwierzę nawet 4 razy większe od jego
głowy. Jest to możliwe dlatego, że dwie połowy ich szczęki nie są
połączone ze sobą sztywno.

Wąż nie ma oślizgłej skóry. Tak naprawdę jest ona sucha i gładka.
Węże mają rozwidlone języki, które pozwalają im określić kierunek,
z którego dolatuje zapach.
Węże są głuche i mają słaby wzrok. Czują jedynie wibracje
dźwiękowe.
Kobry potrafią pluć jadem na odległość ponad 5 metrów. Trzeba
uważać, żeby nie trafił w oczy lub otwartą ranę.
Martyna Szczerba

Polecane rasy
dla początkujących
Wąż:
- zbożowy
- amurski
- mahoniowy
- królewski
- mleczny

Dziennik Zachodni | Numer 92 05/2020 | Strona 6

www.dziennikzachodni.pl

WagnerPress II

www.juniormedia.pl

ZWYKŁE MARZENIA
Dzieci są skrzydłami człowieka.
(przysłowie arabskie)

A ja mam bardzo przyziemne marzenia.

ZWYKŁE
NIEZWYKŁE MARZENIA
Moje dzieciństwo jest szczęśliwe. Mam cudowną
rodzinę, psa i wszystko, o czym może marzyć dziecko.
Niestety, nie wszystkie dzieci mogą tak powiedzieć. W
niektórych krajach nie mają nawet zabawek, ubrań i
często chodzą głodne. Marzę, by wszystkie dzieci na
całym świecie, gdy dorosną, wspominały swoje
dzieciństwo jako najpiękniejszy okres życia.
Żeby znalazły się lekarstwa na choroby, które
dotykają dzieci. Żeby nie cierpiały, nie umierały, bo
przecież każdy ma prawo do życia.
Pamiętam, gdy czytałam "Oskara i panią Różę", łzy
same mi leciały. A przecież takich Oskarów jest
bardzo dużo na świecie.

Właśnie, a propos wspomnianej książki. Moje osobiste marzenie związane z Dniem Dziecka też jest bardzo
zwykłe. Bardzo lubię czytać, może niekoniecznie lektury.

KSIĄŻKA - PREZENT
Chciałabym dostać w prezencie książkę o podróżach po Polsce. To moje hobby. ktoś może się uśmiechnąć,
potraktować mnie jak jakiegoś dziwoląga, bo przecież czytanie wśród nastolatków nie jest cool. Ale ja nie
jestem jak wielu moich kolegów. Nie opowiadam o grach, które przeszłam, o serialach, które oglądają setki
tysięcy ludzi.
Nie wszędzie mogę pojechać, więc te książki pomagają mi poznać Polskę. A może kiedyś, gdy dorosnę...
Ania

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu,
być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie.
Paulo Coelho

