
Oczywiście „brykać”! 
Zwłaszcza małe tygryski, 
które bawią się zupełnie 
tak samo, jak należące 
do tej samej rodziny ma-
łe kotki. 

Ich dorośli rodzice 
najbardziej lubią polo-
wać. Kiedy dostrzegą 
jakiś smaczny kąsek, 
prężą swoje zwinne cia-
ła i skradają się, by za-
skoczyć ofiarę. Wówczas 
dużą rolę odgrywają ty-
grysie pręgi...

Tygrysy, dzięki swo-
jemu pręgowatemu ciału 
ukrywają się w wysokiej, 
wysuszonej słońcem 
trawie. W ten 
sposób mogą 
cichutko po-

dejść jak najbliżej swojej 
ofiary, ponieważ są pra-
wie niezauważalne. 

Jelenie, dziki czy an-
tylopy, na które najczę-
ściej polują tygrysy, zwy-
kle zbyt późno orientują 
się, że zbliża się niebez-
pieczeństwo i niestety, 
nie mają już czasu na 
ucieczkę. Natura obda-
rzyła również tygrysy 
świecącymi w ciemności 
oczami. 

Widzą nimi w mro-
kach znacznie więcej niż 
ludzie, co bardzo ułatwia 
tym sprytnym myśliwym 
nocne łowy.

Wyszedł sobie do ogrodu 
stary, siwy pan Listopad. 
Grube palto wdział od chłodui 
kalosze ma na stopach. 
Deszcz zacina, wiatr dokucza, 
pustka, smutek dziś w ogrodzie. 
Pan Listopad cicho mruczy: 
„Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”. 
Po listowiu kroczy sypkim 
na ławeczce sobie siada: 
 „Chłód i zimno, mam dziś chrypkę. 
Trudna rada! Trudna rada!”.
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Żabusiowe dowcipy I 
 Co to jest? Zielone i mówi: hau, miau, kra. 
— Żaba na lekcji języków obcych.ale przyjaciel jest 
zawsze ten sam, niezależnie od Waszego humoru, 
kaprysu, sytuacji. I z tym kolegą małym, 
Co pierwszy raz jest w szkole
I strasznie jest nieśmiały…

Co tygrysy lubią najbardziej? Znajdź 7 różnic



Przypomnijcie sobie, co 
dziś jedliście. Jaką drogą 
zazwyczaj wracacie do do-
mu? Jak trafiliście na tę 
wiadomość? 

Większość odpowiedzi to obrazy, mam rację?

Wzrok jest dominującym zmysłem każdego czło-
wieka (nie tylko wzrokowców). Przez wzrok przyj-
mujemy 80 proc. Informacji o otaczającym świecie. 
Dzięki obrazom uczymy się i pamiętamy dwa razy 
więcej niż przez słowa. To, co widzimy, kształtuje Wa-
sze doświadczenia i tworzy wspomnienia.

Wzrok po prostu rządzi. Dobrze wytrenowane 
umiejętności wizualne pozwalają zostać świetnym 
artystą, architektem, inżynierem, projektantem, gra-
fikiem itd. 

Jednak, nie musicie od razu projektować metropo-
lii czy budować stron internetowych, aby korzystać z 
inteligencji wizualnej. Używacie jej każdego dnia, aby 
odnaleźć drogę w alejce handlowej, wieszając obraz 
na ścianie czy rozpoznając 
twarze znajomych.

Zagadki wizualne wy-
trenują Waszą inteligencję 
wizualną jeszcze bardziej.
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Rady nie od parady czytelnikom Pocopotka

1. Szkoła to Twój drugi 
dom, o który zawsze dbaj. 

2. Każdy przedmiot w 
szkole jest ważny. Nie se-
greguj nauki na poszcze-
gólnych przedmiotach na 

wiedzę potrzebną i bezu-
żyteczną. 

3. Umiej szanować w szko-
le to, co jest święte: krzyż, 
godło i flagę. Odnoś się 
zawsze do tych symboli z 

godnością chrześcijanina 
i Polaka. 

4. Pamiętaj, że Twoi na-
uczyciele chcą dla ciebie 
dobrze. Nie lekceważ ich i 
bądź im posłuszny. 

5. Niech radość Twojego 
życia będzie zauważalna 
przez wszystkich. Bądź 
dla wszystkich uprzejmy 
i miły. 

6. Wiedz, że Twoi młodsi 
koledzy i koleżanki ocze-
kują od Ciebie dobrego 
przykładu i czekają na 
Twoją pomocną dłoń. 

7. Nigdy nie niszcz w szko-
le żadnego sprzętu, bo 
wszyscy mają prawo uczyć 
się w przyjaznych warun-
kach i każdy w szkole chce 

korzystać z dobrych po-
mocy naukowych. 

8. Bądź człowiekiem praw-
dy i postępuj zawsze uczci-
wie, a wtedy się przeko-
nasz, że to daje prawdziwą 
radość i zadowolenie. 

9. Zawsze staraj się w szko-
le zauważyć, szanować i 
doceniać pracę Twoich 
kolegów i koleżanek, na-
uczycieli oraz innych pra-
cowników szkoły, a wtedy 
i Twoja praca będzie doce-
niona i szanowana. 

10. Nie myśl, że Twoja 
szkoła jest zła, bo ona bę-
dzie taka, ile Ty włożysz w 
nią wysiłku i trudu osobi-
stej pracy.
                        
                          Tak trzymać!

Wzrok wygrywa!  Pokoloruj tygryska na rysunku


