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• Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
• Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie deszczów pełno wszędzie.

• W jesieni prędko, gdy liść z drzew opadnie, 
to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.

• Jesień, gdy długo zachowuje liście, srogiej zimy znakiem oczywiście.
• W jesieni, gdy tłuste ptaki, mróz w zimie nie byle jaki.

• Im suchsza jesień, tym zimniejsza zima.

Warto już dzisiaj, jutro i za tydzień przyjrzeć się jesieni, żeby wiedzieć, 

Jaka czeka nas zima? 

Sudoku z ptakami
Znajdźcie różnice i pokolorujcie obrazki

Jesień u f
ryzjera

Przyszła j
esień do f

ryzjera:

-Proszę m
ną się zaj

ąć teraz!

Lato miało włosy złote
,

ja na rude
 mam ochotę !

No, bo niec
h pan spo

jrzy sam,

rudo tu i 
rudo tam...

Mówi fryzjer:

-rzeczywiście!

Dookoła rude liście,ruda trawa ,rude krzaki,chyba modny kolor taki.Szczotka .grzebień,farby fura.Już gotowa jest fryzura!Woła jesień:-w samą porę!Płacę panu muchomorem
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Największe i najmniejsze 
• Największym ssakiem jest 
płetwal błękitny, który może 
ważyć do 200 ton! Ponadto, 
płetwal błękitny jest naj-

większym zwierzęciem, jakie 
kiedykolwiek zamieszkiwało 

naszą planetę. 

• Najmniejszym zwierząt-
kiem na ziemi jest ryjówka 
etruska, która waży tylko 

około 3 gramów! 

  • Jak nazywają się nogi zająca? 
- biegi
- skoki
- badyle
  • Przysmak wiewiórek to:
- kasztany
- żołędzie
- orzechy
   • Żaba to:
- płaz
- gad
- ssak
• Borsuk jest:
- wszystkożerny
- mięsożerny
- roślinożerny
 • Stado dzików to:
- rój
- chmara
- wataha
• Gdzie mieszka lis?
- w norze
- w dziupli
- w żeremiach

Jak wiele wiemy o zwierzętach? 

*********************************************************************************************************

Sudoku z ptakami

 • Które zwierzę ma potężne sieka-
cze i buduje tamy?

- wydra
- wiewiórka
- bóbr
• Zimowe schronienie niedźwiedzia, 

w którym zapada w sen zimowy to:
- gawra
- lęgowisko
- żeremia
 • Drąży korytarze w ziemi:
- świstak
- kret
- jeż
• Ma igły na ciele:
- bóbr
- kret
- jeż 

Jeżeli nie znacie wszystkich odpowiedzi, 
to zapytajcie rodziców, 
poszukajcie w internecie 

lub zajrzyjcie do encyklopedii. 

Warzywa i owoce towarzyszą nam od tysięcy lat. Już nasi przodkowie znali 
ich dobroczynne działanie. Niektórym warzywom i owocom przypisywano 
nawet magiczną moc. W dzisiejszych czasach, gdy bez względu na porę roku 
i strefę klimatyczną mamy stały dostęp do warzyw i owoców, rzadko zastana-
wiamy się, skąd trafiły na nasze talerze.

Jabłko w wielu odmianach
Wszystkie znane dziś odmiany jabłek powstały z krzyżówek dzikich jabło-

ni z Azji Środkowej. Szlachetnych odmian jest obecnie 10 tysięcy. Na świecie 
są drugim, po winogronach, najczęściej uprawianym gatunkiem owoców. 
Rosną niemal wszędzie, choć najsmaczniejsze pochodzą z umiarkowanej 
strefy klimatycznej.


