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ZIMOWE CIEKAWOSTKI O PTAKACH
Zimą do Polski przylatują różne gatunki ptaków
z północy. Są to m.in. jer i jemiołuszka.
Jer jest wielkości wróbla. Głowa i kark są brązowe,
natomiast podgardle i barki są pomarańczowe, brzuch
jest biały.

Jemiołuszka jest ptakiem niewiele większym od
wróbla. Czubek i głowa są pomarańczowe. Od oka
do dzioba ciągnie się czarny pas. Czarne jest
również podgardle. Reszta ciała jest przeważnie
brązowo szara (gdzieniegdzie możliwy zielony,
metaliczny połysk) , na skrzydłach widoczne białe
plamki, końcówka ogona jest żółta. Jeśli chcemy
zwabić te ptaki do karmnika możemy wsypać
do niego proso (dla jera) i pokrojone jabłka( przysmak jemiołuszek).

2 | Strona
Opatrunek, numer 1 Styczeń 2017
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
www.zspksd.edu.pl

O tej porze roku w naszym kraju spotkamy nie tylko
rodzime bogatki, ale też osobniki pochodzące z
północy Europy. Dobrym pomysłem jest wywieszenie
słoniny do której lubią przylatywać nie tylko sikory
lecz także sójki a nawet dzięcioły duże.

W ogrodzie lub lesie, w którym rosną drzewa iglaste możemy
spotkać najmniejszego ptaka Polski- mysikrólika.
Osiąga on zaledwie 9cm długości. Jest on brązowy, skrzydła są
popielate z białymi paskami ,brzuch jest biały. Wydziobuje on
nasiona drzew iglastych( głownie sosen, świerków i jodeł).

W lesie lub w jego pobliżu, przez który płynie niezamarzająca rzeka jest szansa na spotkanie
zimorodka.
Ptak jest niewiele większy od wróbla.
Niebieski wierzch ciała, rdzawy spód,
białe podgardle oraz jeden odcinek na
szyi.

Dodatkowo

posiada

on

sztyletowaty dziób którym łapie ryby.
Zaobserwowanie nurkującego zimorodka
to

widowiskowe

przeżycie
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i

niezapomniane

GRUBOŚĆ LODU A BEZPIECZEŃSTWO
Najczęstsza przyczyna wypadków to brak

z roztopionego śniegu. Lód taki ma barwę

odpowiedniej – racjonalnej oceny grubości

od

i wytrzymałości

i wytrzymałość nawet o 50% niższą niż

pokrywy

i wiarygodność,

że

lodowej

przy

niskiej

jasnoszarego

świeżego

do

prawie

czarnego

czarnego

lodu.

Cieńszy

temperaturze pokrywa lodowa musi być

i niebezpieczny lód będzie wszędzie tam

odpowiednio

lodu

gdzie istnieją podwodne prądy. Miejsca

stanowi najważniejszy parametr, który

takie występują zawsze w pobliżu ujść

należy

naturalnych bądź sztucznych dopływów,

wytrzymała.

przyjąć

się

Grubość
jako

czynnik

wpływającym na bezpieczeństwo. Oficjalnie

pod

przyjmuje się, że bezpieczna grubość lodu

i w miejscach, które wynoszą cieplejszą

to 10 – 12 cm jednak bezpieczeństwo to

wodę ku górze. Nie należy wchodzić

uzależnione jest od wielu czynników takich

również na lód przez trzciny. Poszukajmy

jak: utrzymywanie się niskiej temperatury

raczej bezpośredniego dostępu do tafli.

oraz warunki w jakich lodowa powierzchnia
zamarzała. Najbardziej wytrzymałym jest
świeży

czarny

lód,

czyli

narastający

i powstający bez roztopów i dni z dodatnią
temperaturą powietrza. To właśnie czarny
lód

nie

zawiera

zamarzniętych

pęcherzyków powietrza. W miejscach gdzie
występują

prądy,

lód

taki

traci

na

wytrzymałości około 15-20 procent. Szary
lód, zwany także śniegolodem, powstaje na
skutek przesączenia śniegu zalegającego

mostami,

Ważnym

jest

w

aby

pobliżu

zwrócić

źródeł

uwagę na

najmłodszych i na miejsca zabaw w pobliżu
zamarzniętych zbiorników wodnych. Inna
grupa to wędkarze, którzy korzystają
z pasji realizując wędkarskie podlodowe
zmagania.

Świadomość

wynikająca

z bezpieczeństwa każdego roku wzrasta
wśród

grupy

wędkarzy,

którzy

dbają

i wyposażają się w odpowiedni sprzęt aby
bezpiecznie przebywać na lodzie.

na powierzchni tafli, wodą wypływającą ze

Gdy

szczelin

załamania się lodu stosuj poniższe zasady:

w

lodzie

lub

powstającą
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załamie

się

lód...

W

przypadku

staraj się nie panikować, działaj rozważnie

ratunkowy; wykonując nogami ruchy staraj

i

szybko

się "wypełznąć" na twarde podłoże (ląd,

i zdecydowanie; wzywaj pomoc - dzwoniąc

gruby lód); wstań na nogi wyłącznie gdy

z telefonu

numery

jesteś na twardym podłożu; w przypadku

alarmowe do straży pożarnej 998 lub 112

braku możliwości wyjścia z załamanego lodu

podając dokładnie miejsce i możliwość

ogranicz ruchy w celu zmniejszenia utraty

dojazdu dla służb ratowniczych ; ratuj

ciepła

tonącego podając przedmioty (kij, gałąź,

w kierunku ofiary – lód w tym miejscu jest

szalik lub inny przedmiot "przedłużający"

na pewno słabszy i nie utrzyma dwóch osób.

zdecydowanie;

działaj

komórkowego

na

-

wołaj

o

pomoc,

nie

biegnij

nasze ramię); złap i trzymaj podany środek

BEZPIECZEŃSTWO NA ŚNIEGU I LODZIE
do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego
nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich
nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj ścieżki zjazdu
teren do zjazdu należy oczyścić z krzaków, kamieni i nierówności
upewnij się, że Twoje sanki nie mają połamanych szczebli bądź wystających
śrub. Jeśli mają, koniecznie poproś opiekuna o naprawę
nie doczepiaj sanek do samochodu
ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, unikaj
zamarzniętych stawów, jezior,gdyż lód może być niewystarczająco wytrzymały,
co grozi bardzo poważnym wypadkiem
przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w kieszeni
nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta
nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje się w nich jakiś ciężki bądź niebezpieczny
przedmiot (np. kamień)
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ZAGADKOWY KĄCIK

Rebusy

………………………..

……………………..
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CZY WIESZ, ŻE:
Stałym śniegiem i lodem pokrytych jest 21 mln km2
ziemskich lądów. To aż 12% powierzchni lądowej naszej
planety!
Śnieg i lodowce stanowią aż 80% światowych zasobów
wody.
Największe na świecie płatki śniegu pojawiły się 28
stycznia 1887 r. w Montanie (USA). Miały 38 cm
długości i ponad 20 cm grubości!
Śnieg wcale nie jest biały! Tak naprawdę jest
przezroczysty. Widziana przez nas biel jest jedynie
wynikiem odbijania się światła w kryształkach lodu.
Największy opad śniegu w ciągu 24 godzin odnotowano
w Colorado (USA) w 1921 r. Pokrywa śnieżna w ciągu
doby osiągnęła wtedy ponad 2 metry!
Nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, ale każdy
z nich jest zawsze 6-ramienny.
W USA odnotowuje się rocznie średnio 105 burz
śnieżnych (każda z nich trwa przeciętnie 2 do 5 dni).
19 stycznia na całym świecie obchodzony jest
Światowy Dzień Śniegu.
Źródło:
http://portaltatrzanski.com/przyroda/item/964ciekawostki-platki-sniegu

źródło: bubblebeehands.blogspot.com
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PRACE UCZNIÓW
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WIERSZE NASZYCH UCZNIÓW Z KÓŁKA
LITERACKIEGO

Hu, hu, ha

Ferie

Hu, hu, ha zima zła

Ferie to wolność oraz zabawa

Kto powiedział, że zima

Ferie to fajna sprawa

Długo trzyma

Ferie to gry, jazda na sankach

I, że mróz szczypie w nos

I rzuty śnieżkami do bałwanka

I skąd leci śnieg na ziemię
I mróz trzyma
Tego nie wiem…

Kruchy lód
Zimą kiedy mróz już ściska
Zmarznięte jeziora tworzą lodowiska
Lecz wystarczy dni kilka cieplejszych i
nagle
Lód staje się cieńszy , grozi załamaniem
Jest wtedy niebezpiecznie ślizgać się i
biegać
Bo lód pęknie i nie pomoże nawet Twój
kolega…
Alex i Kamil z oddziału rehabilitacji
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DOWCIPY ZIMOWE
Sekretarka mówi do szefa:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Jestem zajęty, powiedz jej żeby przyszła jutro! Albo najlepiej niech wcześniej zadzwoni,
to umówisz ją na konkretną godzinę.
Środek mroźnej zimy, las, śniegu po pas. Przez zaspy przedziera się wkurzony niedźwiedź.
To złamie choinkę, to przewróci paśnik, to sponiewiera wilka - krótko mówiąc - wściekły!
Chodzi i gada:
- I po jakiego czorta ja piłem kawę we wrześniu...
Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe.
Podchodzi pani do Jasia i pyta:
- Jasiu czemu nic nie narysowałeś?
- Nieprawda narysowałem Małysza.
- A gdzie on jest?
- Poleciał.
Zmarznięty w czasie śnieżycy turysta puka do bacówki - otwiera baca.
- Macie baco coś do jedzenia? - Niii! - To może chociaż wrzątek macie??
- Mom... ino zimny.
W Morskim Oku w przerębli kąpie się baca.
- Baco, nie zimno wam? - pytają się turyści.
- Ni.
- Ciepło?
- Ni.
- A jak wam jest?
- Jendrzej
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ZIMOWY LAS
Było
tuż
po
Bożym
Narodzeniu.
Po
wsiach
chodzili
kolędnicy
poprzebierani za Turonia,
Śmierć, Diabła, Anioła, a
nawet za Trzech Króli. Był to
wesoły czas śpiewania kolęd,
odwiedzin i zabaw na śniegu.
Do lasu dobiegały śmiechy
i radosne
pohukiwania.
Zwierzęta już trochę się
przyzwyczaiły do bijących od
wsi kolorowych świateł, i do
kuligów, które w tym czasie przejeżdżały przez dukty i polany, czasem całkiem blisko czyjejś
nory albo leża. Najbardziej nie lubił hałasów Misiek. Od kiedy uderzył się konarem w łeb, miał
trudności z zasypianiem. Na początku grudnia wydawało się, że zasnął na dobre, ale teraz te
wszystkie karnawałowe zabawy wyrywały go z zimowego spania.
 Wytłukę tych wrzaskliwców jak nic - ryknął któregoś popołudnia i usiadł w swojej
gawrze drapiąc się po kudłatym karku. Był naprawdę niewyspany i naprawdę zły.
 A co tam, co tam bracie? - mruknął żubr Sobiesław, który zwykł każdego nazywać
"bratem". Nie możemy spać, co? - i żubr wetknął swój rogaty łeb do miśkowej gawry.
 Daj spokój, nie ma co gadać, wylezę chyba na dwór albo co...
 A może bracie zrobić ci napar z chmielowych szyszek? Na sen robi wspaniale!
 Ba, i co z tego? Zasnąć, to może i zasnę, ale zaraz mnie te szopki znów obudzą. Chyba
nie przetrzymam do wiosny. - Co też ty mówisz, braciszku? - Racja - odezwał się
basowym głosem borsuk Teofil, który też obudził się z zimowego snu. - Jak się nie
wyśpimy, nic z nas nie będzie. I żadne szyszki chmielowe nam nie pomogą.
Zwierzęta rozsiadły się wygodnie na ziemi zasłanej zeschniętym łajnem i liśćmi, a Misiek,
jako gospodarz, zaczął szperać w swojej spiżarni, żeby poczęstować czymś
niespodziewanych gości. Tymczasem do jego gawry zaczęło zaglądać coraz więcej leśnych
mieszkańców. Przy drzwiach przycupnął zając Marchewa, a tuż za nim bracia Jeżowie i lis
Leon. Przydreptała również z pola kuropatwa Pelagia, a zgłębi lasu przykuśtykał stary wilk
Leopold. Jeszcze trochę i Misiek nie miał gdzie usadzać wciąż przybywających zwierząt.
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Wokół rozlegało się tylko pochrząkiwanie, mruczenie, tupanie, warczenie i mlaskanie,
ponieważ gospodarz rozczęstował między przybyłych prawie wszystkie swoje zimowe
zapasy. Gdy już pierwszy głód był zaspokojony i zapanował jaki taki ład, rozpoczęła się
bardzo ważna narada. Jako pierwszy głos zabrał Sobiesław:
 Bracia, tak dalej być nie może - żubr zawiesił głos, coś niewyraźnie mruknął
i zakończył swoją przemowę.
Inne zwierzęta pokiwały głowami na znak, że ich pobratymiec dobrze mówi i całkowicie się
z nim zgadzają. Kuropatwa, znana pieśniarka ludowa poderwała się, zamachała skrzydełkami
i na poczekaniu zanuciła kuplecik:
 Gdy zwierz się nie wyśpi
To się groźne staje
Oj, nie chodźta ludzie
Wtedy na rozstaje.
Uha!
 Brawo, brawo! - zakrzyknęły zwierzęta i już zamierzały ruszyć w tany, lecz
powstrzymał je ochrypły głos Leopolda. - Spokój mi tu! Trzeba radzić, a nie
zajmować się głupotami. Siadać z powrotem hołoto! - Trzeba przyznać, że Leopold
nigdy nie był uprzejmy, ale zwierzęta wolały nie zwracać mu uwagi i wszystkie
grzecznie zajęły swoje miejsca.
 Stary wilk jestem - ciągnął już spokojniejszym głosem - i niejeden kulig
przepłoszyłem. Ale tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Wprawdzie możemy z
Leonem pogonić jeszcze sanki i konie, ale co dalej? Ludzie przestaną jeździć na
kuligi lecz hałasy we wsi zostaną? Co zrobić z tymi kolędnikami i zabawami? Tam
nasze wycie i warczenie nie pomoże.
 Może zaatakować wieś całym lasem? - zaproponował Misiek ziewając, bo po
posiłku znów zachciało mu się trochę spać.
 Braciszkowie, nie można tak. Wszak to czas Bożego Narodzenia, nie będziemy
nikogo atakować i prowadzić wojen...
 O to, to - podchwycił Marchewa. - lepiej jakoś w zgodzie.. Może przy wspólnym
stole?...
 Przy wspólnym stole? Hi, hi - zaśmiali się bracia Jeżowie. - Uważaj zając, żebyś nie
znalazł się raczej na stole i do tego w sąsiedztwie buraczków, hi, hi.
 No, no! Nie pozwalajcie sobie!
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 Cicho! Ja mam pomysł! - wykrzyknął Teofil. - Skoro my, miłośnicy zimowego snu
- tu spojrzał na Miśka, który zwiesił łeb i zaczął pochrapywać - nie możemy na
dobre zasnąć, to trzeba kupić specjalne kaski i nauszniki, żeby nic nie słyszeć!
 No, dobra - zapiszczały Wiewióry - a skąd weźmiemy na to pieniądze?
 Zacznijmy sami kolędować! Piosenki ułoży Pelagia, przebrań nam specjalnie nie
potrzeba, bo mamy na sobie futra, pióra i sierści różnej maści.
 No, a kogo będziemy odwiedzać? Przecież do wsi nie pójdziemy, bo nas psami
poszczują.
 Będziemy odwiedzać okoliczne gajówki i leśniczówki. Tam nie przychodzą
przecież kolędnicy.
 To jest myśl, to jest pomysł! - zakrzyknęły zgromadzone zwierzęta i odtańczyły
taniec radości.
Już nazajutrz grupa złożona z Sobiesława, Marchewy, Leona, Pelagii, Wiewiór i czterech Saren
wyruszyła z kolędowaniem do pierwszej gajówki. Zwierzęta zostały przyjęte bardzo
serdecznie, a pan gajowy tak się wzruszył, że poczęstował niezwykłych kolędników kompotem
z suszonych owoców, a do woreczka uszytego przez braci Jeżów wrzucił złoty pieniążek.
Z każdym dniem w woreczku przybywało monet, a leśnicy długo wspominali występy ich
futerkowych podopiecznych. Kolędowanie zbliżało się już ku końcowi i Leopold przeliczył
zebrane pieniądze. - Wystarczy - powiedział, po czym gwizdnął na cietrzewia, który nieźle znał
się na modzie - Hej , Boguś, leć no do miasteczka i kup jakieś nauszniki, czapki, czy coś, no
tego, sam wiesz najlepiej. Coś takiego, co osłoni uszy przed hałasem - Jasne, już się robi!
Uwielbiam latać na zakupy! Bogumił długo nie wracał, ale kiedy w końcu pojawił się przed
miśkową gawrą, zwierzęta nie posiadały się z zachwytu. Cietrzew otworzył piękną firmową
walizę, w której były równo poukładane białe kaski motocyklowe, żółte kaski budowlane
i różowe nauszniki. Każde zwierzę, które potrzebowało spać aż do wiosny, mogło sobie coś
wybrać. Misiek zdążył już zasnąć, więc Sobiesław wcisnął mu na łeb żółty kask i dla pewności
nakrył jeszcze opróżnioną walizką.
 Chyba się nie obudzi, co?
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 Na pewno nie - odparł Teofil, który zaopatrzony w parę różowych nauszników wczołgał
się do nory.
Tak więc mimo, że karnawał trwał jeszcze do początku lutego, żadne ze zwierząt nie zostało
obudzone z zimowego snu. Gdyby ktoś z was znalazł się w lesie, w którym zwierzęta śpią
w kaskach i nausznikach, to na pewno będzie to las, w którym czworonogi kolędują dla swoich
gajowych i leśniczych.
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