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CO WIOSNĄ MOŻEMY ZROBIĆ DLA PTAKÓW?

Wiosna to pora zakładania gniazd. Warto zaproponować ptakom miejsce na gniazdo, na przykład
sikorkom i szpakom – budkę lęgową. Trzeba ją
zawiesić w miejscu niedostępnym dla kotów i złośliwych ludzi. A na przylot bocianów zaczekać z
wysokim słupem zakończonym wielkim kołem (na
przykład wozu drabiniastego, których już bardzo
niewiele zostało gdzieś w wiejskich stodołach).
A może być również takie gniazdo!

Dlaczego Europa to Europa?
Jesteśmy Europejczykami, zamieszkujemy piękny
kontynent o bogatej i często
burzliwej historii. To właśnie tu jest nasz dom – Litwa. Ale, czy wiecie, dlaczego nasz kontynent nazywa
się właśnie Europa?
Dawno, dawno temu w
dalekiej Fenicji położonej
na wybrzeżu Morza Śródziemnego, żył król Agenor.
Miał on córkę o imieniu
Europa. Królewna Europa
była bardzo piękna i wieść
o jej urodzie dotarła aż na
górę Olimp – siedzibę bogów greckich i najważniejszego z nich Zeusa.
Zeus zakochał się w fenickiej królewnie tak bardzo, że postanowił ją porwać. Pewnego dnia królewna Europa
wraz ze swo-

imi koleżankami wybrała
się nad morze. Dziewczyny zbierały kwiaty, plotły
wieńce, gdy nagle z morskich fal wyłonił się przepiękny byk o wielkich, ale
łagodnych oczach.
Przyklęknął na jedno
kolana przed Europą, zapraszając, by wsiadła na
jego grzbiet. Królewna Europa przystroiła jego rogi
wiankiem kwiatów i zachęcona przez swoje koleżanki usiadła na grzbiecie
byka. Byk, a jak już się
pewnie domyślacie, był to
Zeus przemieniony w byka, wstał i pomknął przez
morskie fale. Płynęli bardzo długo, aż dopłynęli do
Krety – jednej z greckich
wysp.
Żyli tam długo i szczęśliwie, a królewna Europa urodziła Zeusowi
trzech synów. Grecy
bardzo polubili królewnę i jej imieniem
nazwali wszystkie
odkryte przez siebie
lądy. W ten właśnie
sposób wiele krajów
o różnej tradycji
utworzyło kontynent o nazwie
Europa.

ABC pierwszej pomocy (1)
Wzywanie pomocy
Jeśli w waszym otoczeniu
zdarzy się jakiś wypadek, pamiętajcie, aby jak najszybciej
wezwać fachową pomoc medyczną. „Ach” i „Och” nie
wiele zdadzą się dla osób poszkodowanych.
Zawiadomienie o wypadku powinno zawierać następujące dane:
CO? – rodzaj wypadku
(np. upadek z drabiny, potrącenie przez samochód
itp.);
GDZIE? – miejsce
wypadku;
ILE? – liczba poszkodowanych;
JAK? — stan
poszkodowanych
(przytomny, nieprzytomny, krwawiący itp.);
CO ROBICIE? – informacja o dotychczas

udzielanej pomocy lub pytanie, co macie robić;
KIM JESTEŚCIE? – dane personalne osoby wzywającej pomoc oraz numer telefonu, z którego dzwonicie.
Pamiętajcie! Nigdy jako
pierwsi nie odkładajcie słuchawki!
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Strach ma WIELKIE OCZY!!!!!

P OK OL OR U J!!!

Oznacza to, że często coś wydaje nam się straszne i bardzo
się tego boimy, a tak naprawdę nie jest to przerażające, ale nasza wyobraźnia podpowiada nam różne historie i przypadki.
Należy stawiać czoła naszym „strachom”, próbować się
zmierzyć z nimi, tylko tak możemy je pokonać, a mówiąc dokładniej, zwyciężyć z samym sobą. Inne powiedzenie mówi:
Nie możemy przejść przez życie na palcach, tylko dlatego, że
się czegoś boimy.
		
***
Każdy czasem się boi…Mały poradnik
• Czy przezywano Was kiedyś „tchórzem” albo „maminsynkiem”? Nie jest przyjemne, kiedy ktoś wyśmiewa się z
naszego strachu.
• Pamiętajcie – wszyscy jesteśmy odważni, tylko na różne
sposoby. Ktoś może się bać głębokiej wody, ale być bardzo
odważnym u dentysty. Może boicie się dużych szczekających
psów, ale wcale nie obawiacie się żadnych potworów.
• Macie prawo do wszystkich swoich uczuć, także do strachu. Staracie się, jak możecie i jesteś tak dzielni, jak potraficie.
Nie można od nikogo niczego więcej wymagać.
• Zapytaj dorosłych, jak sobie radzili z dokuczaniem,
kiedy byli dziećmi. Może zastosujecie, któryś z ich wypróbowanych sposobów?

Świąteczna krzyżówka
Literki umieszczone przy
prawidłowych odpowiedziach ułożą się w rozwiązanie zagadki.
1. Jak nazywamy niedzielę
rozpoczynającą ostatni tydzień Wielkiego Postu?
w) Palmowa
c) Kwietna
e) Niedzielna
2. Jak nazywa się okres
zabaw?
i) karnawał
s) adwent
c) zapusty
3. Jaką potrawę przyrządza się w ostatni czwartek
karnawału?
e) babkę
e) pączki
d) mazurki
4. Gdzie odbywa się najsłynniejszy karnawał?
w) w Wenecji
d) w Warszawie
l) w Rio de Janeiro

5. Jaki jest najsłynniejszy
taniec karnawału?
k) samba
r) polka
f) tango
6. Jak nazywają się
końcowe dni karnawału?
t) zapusty
f) gody
a) ostatki
7. Jakie święto przypada
2 lutego?
n) Matki Boskiej Gromnicznej
c) Królowej Polski
d) Trzech Króli
8. Które zwierzę
kojarzy się z Wielkanocą?
w) pies
o) zając
a) kot
9. Co urządzano we
dworach w czasie karnawału?
c) kuligi
d) pogadanki
f) polowania

Elektrośmieci – co to takiego?
Elektrośmieci (inaczej
ZSEE, czyli duży sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
to wszystkie zepsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia zasilane
prądem lub bateriami – zepsute komputery, zabawki i
gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także
zużyte świetlówki. Elektrośmieci nie wolno wyrzucać
razem z innymi odpadami.
Są to odpady niebezpieczne,
które zawierają substancje
trujące. Elektośmieci należy
segregować i przekazywać
do recyklingu, bo właściwe
zagospodarowanie zużytych
urządzeń uchroni środowisko przed skażeniem. Uzyskane w ten sposób surowce przekazywane są do tak
zwanych recyklerów, dzięki
czemu mogą być wykorzystane do produkcji nowych
przedmiotów.
Ciekawostki
o elektośmieciach
Jeden mały telefon komórkowy zawiera cała tablicę
Mendelejewa, między inny-

mi: kadm, ołów, rtęć, polichlorek winylu, złoto, tantal i
chrom. Jedna bateria srebrowa jest w stanie zanieczyścić
około 1m sześciennego gleby
oraz 400 litrów wody. Gdyby
wymienione rocznie telefony
komórkowe ustawić jeden za
drugim, utworzyłyby kolumnę prawie 1 000 razy wyższą od wieży telewizyjnej w
Wilnie. Jeśli podobnie postąpilibyśmy z wymienianymi
każdego roku telewizorami,
utworzyłyby kolumnę 50 razy wyższą niż Mont Everest.

