
12 DLA DZIECI KURIER WILEŃSKI • Wtorek, 19 sierpnia 2014 r.

Dzieńdoberek! Jak pięknie dookoła! Świat przybiera się w zło-
to! Promienie słońca doskonale odzwierciedlają nasyconą 
pełnię lata, która momentami przechodzi już w jesień. Tak, 
tak, przecież właśnie od jutra rozpoczną się ostatnie 10 dni 
sierpnia, co oznacza początek jesieni — czyli 1 września, 
czyli rozpoczęcie roku szkolnego, 
czyli pakowanie plecaków, 
czyli pójście do szkoły, 
czyli spotkanie się z kolegami szkolnymi, 
czyli wesołe życie szkolne!!! 

Wakacje? Wakacje, tak jak inne dobre i miłe rzeczy, są ulotne… 
Nie ma jednak zmartwień, których nie można pokonać! Wakacje 
wrócą, tak jak motyle! Motyle symbolizują duszę, piękno oraz 
ulotność. Ich przemiana z brzydkiej gąsienicy w pięknego motyla 
wszystkich napawa nadzieją na piękne jutro. A więc jutro i po-
jutrze, i zawsze będzie nam dobrze, kiedy pomyślimy o motylach! 

Motyle — wiedza w pigułce
Skupiające 165 tysięcy 

gatunków w 127 rodzinach 
ćmy i motyle są najbardziej 
zróżnicowanymi owadami 
na świecie. Mają 
drobniutkie, 
z a c h o d z ą -
ce na siebie 
łuski, pokry-
wające ciało i 
skrzydła oraz 
narządy gę-
bowe w for-
mie trąby. 

Motyle są jaskrawo 
ubarwione, mają czułki 
buławkowato zakończo-
ne i są aktywne w dzień, 
podczas gdy ćmy aktywne 
nocą — mają „zgaszone” 
kolory. Większość motyli 
odżywia się nektarem, ale 
ich larwy — czyli gąsienice 
— żywią się liśćmi.

Ciekawostki o motylach:

• Motyle mają różną wiel-
kość, która waha się od 3 
mm do 30 cm. 

• Motyle widzą tylko trzy 
kolory: czerwony, żółty 
oraz zielony. 
• Motyle mają cztery skrzy-

dła i sześć nóg. 

• 

Motyle mogą latać z pręd-
kością 12km/h. 
• Motyle używają swoich 
czułków do wąchania za-
pachów. 

• Motyl nie wzbije się w 
powietrze, jeśli temperatu-
ra jego ciała jest mniejsza 
niż 86 stopni C. 
• Pierwsze malowidła mo-
tyli odkryto w Egipcie i 
mają one ponad 3 500 lat. 

• Antarktyka jest jedynym 
miejscem na Ziemi, gdzie 
nie znajdziemy żadnego 
motyla. 
• Motyl listkowiec cytry-
nek to najdłużej żyjący 

motyl ze wszyst-
kich, potrafi 
on przeżyć od 
9 do 10 mie-

sięcy!
• Przeciętny motyl 
żyje około 2-3 tygodni.
• Afrykańska ćma, żyją-
ca na Madagaskarze, ma 
trąbkę długości do 35 cm, 
aby wysysać nektar z po-
dłużnych kwiatów.
• Niektóre ćmy nie odży-
wają się jak motyle, nie 
mają bowiem ust; aby żyć 
wykorzystują energię, któ-
rą zdobyły jako gąsienice.
• Motyle, jak inne owady, 
mogą unieść 50-krotność 
masy swojego ciała, to tak, 
jakby człowiek mógł pod-
nieść dwa duże samochody 
osobowe wypełnione ludź-
mi! 

Przygotujcie kartki, długo-
pisy i stoper (zamiast nie-
go możecie użyć zwykłego 
zegarka ze strzałką sekun-
dową). Podajcie jakiś wy-
raz, np. „kwiat”, „piłka”, 
„piesek”… W ciągu jednej 
minuty każdy z uczestni-
ków gry musi wypisać na 
kartce jak największą licz-
bę wyrazów, które kojarzą 
mu się z tym wyrazem, np. 
do wyrazu „piesek” będą 
pasować „obroża”, „kość”, 
„smycz”, „buda” itd. 
Wygrywa ten, kto będzie 
miał najdłuższą listę.

Uwaga, start!
Wesołej zabawy!

Gry i zabawy:  
skojarzenia
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Z na j d ź  7  r ó ż n i cBułgaria — nieznany kraj
 Wakacje jeszcze trwają i 

chociaż większość z Was wró-
ciła już z wakacyjnych podró-
ży i z niecierpliwością czeka 
na pierwszy dzwonek wzy-
wający do szkolnych ławek, ja 
jeszcze dziś proponuję odbyć 
podróż do Bułgarii. Bułgaria 
jest położona w samym sercu 
Półwyspu Bałkańskiego nad 
Morzem Czarnym. Graniczy 
z Rumunią, Jugosławią, Ma-
cedonią, Grecją i Turcją. 

• Największym miastem 
Bułgarii i jednocześnie jej 
stolicą jest Sofia — najwyżej 
położona stolica europejska. 
Co ciekawe, w Sofii znajduje 
się Szkoła Polska, na którą 
składa się szkoła podstawo-
wa, gimnazjum i liceum ogól-
nokształcące. 

• Największą wyspą na 
bułgarskim wybrzeżu jest 
Wyspa św. Iwana, która 
obecnie posiada status rezer-
watu przyrody.  Najczęściej 
odwiedzanym przez turystów 
miejscem w Bułgarii jest Sie-
dem Rilskich Jezior. Każde 
z nich nosi imię, które od-
zwierciedla jego charakter. 
Podobno najpiękniej wyglą-

dają w sierpniu, kiedy otacza 
je piękna zieleń.

• 1 marca dla Bułgarów 
oznacza przyjście wiosny. W 
tym dniu odwiedza ich Ba-
ba Marta, a ludzie wymie-
niają się martenicami. Są to 
amulety zrobione z białej i 
czerwonej włóczki. Mają 
chronić właściciela amuletu 
przed złem oraz dbać o jego 
zdrowie i szczęście przez cały 
rok. Tego dnia obowiązkowo 
trzeba zjeść rybę, a ości z niej 
zakopać lub wyrzucić do rze-
ki, aby zapewnić pomyślność 
rodzinie. 

• W mieście Burgas mo-
żecie odwiedzić Park Nad-
morski z pomnikiem Ada-
ma Mickiewicza i ekspozycją 
kwiatów Flora.

• Nikulden jest jednym z 
najbardziej popularnych buł-
garskich świąt, które obcho-
dzone jest 6 grudnia. Jego 
nazwa pochodzi od świętego 
Nikołaja (w Polsce i na Litwie 
jest kojarzony ze św. Mikoła-
jem). W Bułgarii św. Nikołaj 
jest patronem marynarzy, ry-
baków, kupców i bankierów. 

MORSKIE ZAGADKI

Nie są to zupełnie zwykłe 
zagadki, chodzi tu o to, że-
by dopasować odpowiednie 
słowo, a powstanie fajna ry-
mowanka.

CZŁOWIEK ZA BUR-
TĄ! O TAM! WIDAĆ RĘ-
CE, GŁOWĘ!
RZUCIĆ TRZEBA 
PRĘDKO
KOŁO .................................


