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DZIEŃ DOBRY! 

Pocopotek wstał o świcie,
przeciągnął się należycie i 
— Dzień dobry! – wita wszystkich. 
Pocopotek wdział spodenki,
wysunął się spod kołderki i powiedział: 
— Nie leżcie już na lewym boku, 
Nie chowajcie głowy w mroku!
— Moi drodzy, pora wstać,
życzę Wam dobrego dnia! 

Dla naszych kochanych mam
Mamy maj, a maju cie-

pły deszczyk, kwitnące 
kasztany, wycieczki za 
miasto i dwa razy Święto 
Mamy! My, Polacy, to ma-
my naprawdę świetnie. 

Wszyscy obchodzą to 
nadzwyczajne święto jeden 
raz w roku, a my – dwa! 
Jeden raz jako obywate-
le państwa litewskiego w 
pierwszą niedzielę maja i 
jako Polacy – 26 maja. 

Cieszą się z tego po-
wodu nie tylko nasze nie-
samowite Mamusie, ale 
przede wszystkim my – 
wszyscy ci, którzy mogą 
raz jeszcze okazać swoją 
miłość i wdzięczność naj-
ukochańszej osobie na 
świecie, którą jest MAMA 

(niech Tatusiowie nie ob-
rażają się – Was również 
baaardzo kochamy!). 

W zielonych oczach matki 
świeci wiosenna łąka.

Słońce na drzewach śpiewa 
i budzi kwiaty w pąkach.
W błękitnych oczach matki 
pogodne niebo fruwa.

Kiedy zasypiasz – matka 
jak gwiazda nad snem 
czuwa.

W niebieskich oczach 
matki szepcze kwitnący 
strumień.
Tak opowiadać bajki to 
tylko mama umie.

A w czarnych oczach mat-
ki noc od samego świtu
okrywa cię skrzydłami ze 
srebra i błękitu.

KOCHANA MAMUSIU!

Niech Ci się spełnią
 pragnienia,
Niech słonko zawsze 
Ci świeci
Przyjmij te skromne 
życzenia,
Od kochających Cię 
dzieci.

Magia na co dzień
CO?! JA NIe pOtrAfIę?!

Każdy z Was się zgodzi, 
że stanąć na rękach nie jest s p r a w ą 
łatwą. Powiedzą tak Ci, którzy to potrafią i 
Ci, którzy tego nie potrafią. Aże- by dokonać 
tego, potrzebna jest jedna z dwóch rzeczy: 

— bardzo dobre przygotowanie gimnastyczne
                                  albo— spryt. 

Załóżcie się już teraz z kolegą, że staniecie przed nim 
na rękach i wcale nie pod ścianą, ale pośrodku klasy. Nie 
jesteście pewni? Wasz kolega na pewno w to nie wierzy 
i już sobie pod nosem się uśmiecha, wyobrażając, jak 
będzie się męczyć i że Wam się to nie uda, a on wygra 
zakład. 

Jednak jestem pewna, że spotka do niemałe zasko-
czenie! Schylcie się i po prostu wsuńcie sobie dłonie pod 
stopy. Ułóżcie je, tak aby nacisk Waszego ciała sprawiał, 
jak najmniejszy ból i stańcie na nich. 

Wszystko gra! Przecież stanęliście na rękach! 

Hannibal, legendarny starożytny 
wódz Kartagińczyków walczył z Rzy-
mianami. W walkach używał przede 
wszystkim słoni.

 Kiedyś, w trakcie jednej z bitew na 
morzu, pomógł mu król Bitynii, Pru-
siasz. Za radą Hannibala strzelał do 
Rzymian niezwykłymi pociskami: dzba-
nami pełnymi jadowitych skorpionów i 
węży! 

Historyczne ciekawostki 



Morza i oceany pokry-
wają aż siedemdziesiąt pro-
cent powierzchni Ziemi. 
Żyje w nich tak wiele ga-
tunków roślin i zwierząt, że 
jeszcze nie wszystkie zosta-
ły poznane i opisane. Ucze-
ni wciąż dokonują niezwy-
kłych odkryć w głębinach 
wód, bijąc jednocześnie na 
alarm, bo ludzie w zastra-
szającym tempie niszczą 
tonie do końca zbadane 
środowisko. 

Chemiczne zanieczysz-
czania wód i bezkarne po-
łowy sprawiają, że wielu 
morskim zwierzętom grozi 
wyginięcie. Coraz mniej 
jest na przykład wielory-
bów i fok; niektóre ich ga-
tunki stają się rzadkością 
nawet w strefie polarnej.  

Podwodny świat

Delfin
Delfiny 

są znako-
mitymi pły-
w a k a m i . 
Z a m i e s z -
kują ciepłe 

morza i oceany, a niektóre 
gatunki można spotkać w 
wodach dużych rzek. Mają 
wydłużony kształty ciała i 
mierzą do 3 metrów dłu-
gości. Delfiny należą do 
bardzo inteligentnych zwie-
rząt, łatwo się uczą i poda-
ją tresurze. W oceanariach 
można zobaczyć ich wspa-
niałe występy.

Konik 
morski

K o n i k i 
morskie, zwa-
ne również 
p ł a w i k o n i -
kami, wystę-
pują w ciepłych morzach 
i oceanach. Mają charak-
terystyczny kształt ciała, 
przypominający konika 
szachowego. Są zielone lub 
brunatne, osiągają długości 
od 15 do 30centymetrów. 
Występują głównie wśród 

glonów i roślin dna mor-
skiego. Ciekawostka jest 
to, ze samce konika, a nie 
samice, wydają na świat po-
tomstwo. 

Meduza
M e -

duzy wy-
stępują w 
o c ea nach 
i morzach. 
Kto był 

nad Bałtykiem, ten z pew-
nością je widział. Swa bu-
dową meduzy przypomina-
ją parasole. Mają przeźro-
czyste, galaretowate ciało i 
parzydełka służące do zdo-
bywania pokarmu. Żywią 
się drobnymi zwierzętami 
morskimi.

Płetwal    
błękitny

Należy 
do rodziny 
w i e l o r y -
bów i jest 
n a j w i ę k-
szym zwierzęciem, jakie 
kiedykolwiek mieszkało na 
Ziemi. 

Osiąga przeciętnie 26 
metrów długości – to pra-
wie tyle, ile mierzy dzie-
sięciopiętrowy budynek 
– waży średnio 120 ton. 
Tak ogromne zwierzę musi 
dużo jeść – dziennie płe-
twal błękitny zjada 4 tony 
kryli, czyli jakby malutkich 
raczków. 

Pływa z otwartą pasz-
czą, przepuszcza przez nią 
tysiące litrów wody i odce-
dza z niej kryle.
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pokoloruj

ALE DOWCIP

Spotykają się dwie 
dżdżownice. Jedna z 
nich pyta:
— Dzień dobry pani! 
Zastałam męża? 
— Niestety, chłopcy 
wyciągnęli go rano na 
ryby…

Naukowcy uważają, że 
200 milionów lat temu na-
sza planeta była o połowę 
mniejsza niż dziś i że ciągle 
się powiększa? 

Około trzech i pół mi-
liarda lat temu 
na po-
wierzch-
ni istniał 
tylko je-
den pra-
kontynent 
zwany Pangen 
z niewielkimi morzami. 

Z czasem narastania 
materii Pangen rozpadła 
się na części, a w powsta-
jących szczelinach zgro-
madziła się woda, która w 
ciągu następnych milionów 
lat tworzyła coraz większe 
oceany. 

Jak powstały kontynen-
ty, to już wiemy, ale skąd 
bierze się materia? Niektó-
rzy naukowcy uważają, że 

tworzą ją opadające na na-
szą planetę meteoryty i pył 
kosmiczny. Ale jest inna 
teoria, która mówi, że to 
wewnątrz Ziemi tworzą się 
nowe atomy. Wydostają się 

one pod postacią 
lawy, powodu-

jąc puchnię-
cie Ziemi – 
to ogromny 
skrót tych 

skomplikowa-
nych procesów. 

Z najnowszych badań 
wynika, że oceany stale 
poszerzają się – od 1 cm 
do 10 cm rocznie, a bada-
nia satelitarne dowodzą, że 
kontynenty stale oddalają 
się od siebie. 

Naukowe ciekawostki 

ten cudowny podwodny świat


