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Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,a jeszcze coś w słonku się mieni.To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie,korale, korale jesieni.
Idzie lasem Pani Jesień

jarzębinę w koszu niesie.
Daj korali nam troszeczkę,
nawleczemy na niteczkę.Włożymy korale, korale czerwone i biegać będziemy po lesie.

Drzewa jarzębiny rosną nie tylko 

w lasach i w parkach, z racji, że 

są bardzo ozdobne, często sadzi-

my je w ogrodach. Tworzą piękne 

baldachimy kwiatowe w maju, ale 

jesienią jarzębina wygląda najład-

niej, kiedy owoce są w pełni doj-

rzałe i nabierają czerwonego lub 

pomarańczowego koloru. Smak 

owoców jest raczej gorzki i cierpki 

i nie nadaje się do bezpośredniego 

spożycia.

Jarzębina – spiżarnia ludzi, ptaków i zwierząt 

Znajdź 10 różnic między rysunkami

Piękne owoce jarzębiny za-
wierają w dużej ilości kwasy orga-
niczne, które mają truciznę.  Kwas 
ten ulega rozkładowi pod wpływem 
wyższych temperatur, dlatego 

też najlepiej zbierać jarzębinę po 
pierwszych przymrozkach, gdyż 

wtedy traci część tej trucizny. Z 
tego względu musimy pilnować się, 
żeby nie jeść świeżej jarzębiny! 

Ze względu na bardzo wyso-
ką zawartość witaminy C owo-
ce są składnikiem preparatów 

wzmacniających i witaminowych 
stosowanych przy zakażeniach 
bakteryjnych, przy grypie i przeziębieniach.

• Gil, jemiołuszka, drozd, jarząbek – 
ptaki, które jedzą owoce jarzębiny?

• Sarna i borsuk – zwierzęta, które 
jedzą jarzębinę. 

• soki, sosy, dżemy – przysmaki, któ-
re robią ludzie z owoców jarzębiny. 
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Człowiek z wiekiem staje się 
mądrzejszy

Naukowcy amerykańscy przeprowadzili 
badania, które dowodzą, że z wiekiem 

człowiek naprawdę staje się mądrzejszy. 
Chociaż z upływem lat pamięć staje się 
krótkotrwała i zdolność rozumowania 

zaczyna szwankować, pamięć długotrwała 
nie ulega żadnym zmianom, zaś umie-
jętności interpersonalne, inteligencja 
emocjonalna oraz słownictwo ulegają 

nawet poprawie. Odkrycie, jakiego do-
konali badacze z nowojorskiej akademii 
medycznej Mount Sinai, podważa teorię, 
zgodnie z którą człowiek jest u szczy-
tu swoich możliwości intelektualnych 

pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Zdaniem 
ekspertów, osoby starsze sprawniej 

podejmują racjonalne decyzje, ponie-
waż ich mózgi są bardziej odporne na 
dopaminę odpowiadającą za podejmo-
wanie decyzji impulsywnych, zaś ich 

większe doświadczenie życiowe sprawia, 
że pomimo wolniejszego funkcjonowania 
komórek nerwowych, często rozwiązują 
problemy szybciej, ponieważ korzystają 

z różnych zasobów mózgowych.
 ***

Ufajmy, słuchajmy, korzystajmy z rad 
i koniecznie kochajmy 

naszych rodziców i dziadków!!! 

Potrzebne materiały: jarzębina, nitka, plastikowa 
igła, nożyczki – to wszystko. Aha, jeszcze trochę do-
brych chęci! 

Sposób wykonania:
- z gałązki jarzębiny odrywamy pojedyncze korale; 
- na igłę nawlekamy nitkę o długości takiej, jakie 

chcemy mieć długie korale; 
- następnie nawlekamy pojedyncze korale jarzębi-

ny na nitkę; 
- po wykonaniu korali zawiązujemy mocno nitkę. 
Korale możemy pozostawić do wysuszenia w 

ciepłym miejscu np. na kaloryferze. Po wysuszeniu 
można pomalować korale bezbarwnym lakierem – 

nadamy im blasku i trwałości. 

Korale z jarzębiny
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Znajdź 10 różnic między rysunkami

REBUS do zjedzenia 

Piękne owoce jarzębiny za-
wierają w dużej ilości kwasy orga-
niczne, które mają truciznę.  Kwas 
ten ulega rozkładowi pod wpływem 
wyższych temperatur, dlatego 

też najlepiej zbierać jarzębinę po 
pierwszych przymrozkach, gdyż 

wtedy traci część tej trucizny. Z 
tego względu musimy pilnować się, 
żeby nie jeść świeżej jarzębiny! 

Ze względu na bardzo wyso-
ką zawartość witaminy C owo-
ce są składnikiem preparatów 

wzmacniających i witaminowych 
stosowanych przy zakażeniach 
bakteryjnych, przy grypie i przeziębieniach.

Ciekawostki ze świata


