
Dzień dobry! 
Nazywam się Bajetan Hops i jestem świerszczykiem, dobrze znanym Wam z magazynu dla 
dzieci „Świerszczyk”. Przedstawiam się tak oficjalnie, bo to list, odczytywany głośno przez 
jedną osobę w klasie. Nie widzicie mnie na obrazku, ale możecie mnie zobaczyć w wyobraźni. 
Spróbujcie to zrobić, proszę. Możecie zamknąć oczy… 
Jestem calutki zielony, mam uśmiechnięty pyszczek, a na głowie czułki. Wesoło podskakują, 
gdy ruszam głową albo falują na wietrze. Czujecie ten powiew świeżego powietrza? Jesteśmy 
na łące, pełnej kwiatów i traw. Niedaleko szumią drzewa. Słychać rechot żab, śpiew ptaków, 
cichutkie bzyczenie pszczół. Obok przemknął zając! W strumieniu szemrze czysta woda. 
Pachnie roślinami, ziemią i słońcem. Jest wspaniale! 
Chciałbym, żeby tak było zawsze. Żeby zawsze powietrze, woda i gleba były czyste, by rosły 
rośliny, a zwierzęta żyły bezpiecznie obok ludzi. Dlatego interesuję się ekologią, to znaczy 
uczę się, jak dbać o Ziemię, żyć zdrowo i nie niszczyć środowiska. Dziś zapraszam Was na 
warsztaty ekologiczne. Możemy wspólnie zatroszczyć się o przyrodę i o siebie nawzajem. 
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Znajdź:

UKRYTE OBRAZKI
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Porządkowe poszukiwania



14

2

3

1

4

6

8

10

13

14

15

16

17

18

7 5

9
12

11

Małgorzata Strzałkowska

Wszyscy
razem

radę damy, ra
z,

dwa
Ziemię

posprzątamy!

KRZYŻÓWKOWO

22 Rozwiązania są pod stopką redakcyjną 
(łatwo zapamiętać, gdzie jest ta stopka)
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DAJ SUSA DO ZIEMSKIEGO REBUSA

OS=Z KW   Y=O KO=NA Ł=DŁ=D

S=K S=Z P   Ć W=B B=D   Y=ZE A   A=Ł S=W OS

ZNAJDŹ 15 RÓŻNIC
MIĘDZY RYSUNKAMI

PORZĄDKOWA KRZYŻÓWKA OBRAZKOWA
Wpisz hasła w odpowiednie okienka i odczytaj rozwiązanie.



ĆWICZENIA Z MYŚLENIA
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Alicja Biedronka

1. Wyobraź sobie, że jako tester gier masz sprawdzić działanie nowej gry 
komputerowej. Powiedz, którą drogę wybierzesz, by dostać się na królewski poziom.

2. Pomóż znaleźć błąd w systemie i ochronić go 
przed komputerowymi włamywaczami. Zmień 
miejsce jednego odcinka w cyfrach lub znakach 
działań tak, by utworzyć prawidłowe działanie. 

3. Rozwiąż zadanie przygotowane przez 
twórców aplikacji na telefony nazwanej 
przez nich „POŁAM GŁOWĘ”. 
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Magdalena Kiełbowicz

Ekologia na co dzień
Skończył się miód. Zajrzałem do szafki z zapasami, ale nie znalazłem 

ani jednego słoika.
– Mamo! – zawołałem. – Czy możemy pojechać w sobotę do dziadków?
Nikogo z rodziny nie trzeba namawiać na wyprawę do babci i dziadka, 

chociaż każdy lubi do nich jeździć z innego powodu. Rodzice po „święty 
spokój” na ławce w ogrodzie i po „samo zdrowie” czyli: jajka, warzywa, 
owoce i chleb na zakwasie. Igor, mój starszy brat, z powodu Heleny, 
córki sąsiadów. A my, bliźniaki, Ania i ja, dlatego, że to najlepsze miejsce 
na świecie.

Mama mówi, że babcia i dziadek żyją ekologicznie. A ja wam mówię, 
że ekologicznie to znaczy, po prostu, strasznie fajnie.

Zaraz po przyjeździe wdrapaliśmy się na gałęzie starego kasztanowca, 
żeby sprawdzić, co się dzieje w okolicy. Pod lasem, przy ulach, widać było 
dziadka, w polu kukurydzy – dwie sarny. A kawałek dalej – Igora, który 
udawał zaskoczonego, że obok domu Helenki spotkał Helenkę.
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Pod kasztanem spotkaliśmy wiewiórkę Stefcię. Ucieszyła się, że nie 
przyszliśmy z pustymi kieszeniami. Za to dziadek wrócił z pasieki ze złą 
nowiną: pszczół jest coraz mniej. Giną z powodu zanieczyszczonego 
powietrza i pryskania drzew w pobliskich sadach. Ludzie pryskają rośliny 
środkami, które chronią je przed szkodnikami, ale kwiaty drzew mają przez 
to skażony pyłek, groźny dla pszczół. One go zbierają, a potem nie potrafią 
wrócić do ula.

– Mniej pszczół – to mniej miodu! Nic nie można z tym zrobić? – 
zapytałem zaniepokojony.

– Mniej miodu, owoców, warzyw i zwierząt, bo zacznie dla nich 
brakować pożywienia – dodał ze smutkiem dziadek. – Jasne, że można 
coś zrobić. Trzeba żyć ekologicznie. I to nie od święta, tylko na co dzień. 
Troszczyć się o świat wokół siebie, starać się korzystać z niego rozsądnie 
i z wdzięcznością. Nie myśleć tylko o sobie, pamiętać, że jest się częścią 
przyrody, a nie jej właścicielem.
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– To co mamy zrobić? – chciała wiedzieć Ania.
– Póki co, zanieście tacę z ciastem pod kasztanowiec. Może on wam coś 

podpowie? Ja zaraz przyjdę z kawą i sokiem – zaproponowała babcia.
Kasztanowiec stał sobie spokojnie, tam gdzie zwykle. Rzucał przyjemny 

cień, ale nic nam nie powiedział. Może drzewa, tak jak zwierzęta, mówią 
tylko w Wigilię?

– Dziękujemy... – odezwała się niepewnie Ania, bo trudno się 
zorientować, gdzie drzewa mają uszy. – Dziękujemy za cień, za kasztany, 
pożyczenie gałęzi na huśtawkę, za tlen, filtrowanie powietrza, za dziuplę 
dla Stefci i za tajną skrytkę między korzeniami.

– Jaką skrytkę?! – zdziwiłem się.
– No chyba mówię, że tajną? – odpowiedziała Ania tajemniczo.
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Zilustrowała Katarzyna Bajerowicz

Wróciliśmy do domu w ekologicznych nastrojach. Rodzice uznali, 
że do pracy mogą jeździć tramwajem, a do dziadków zaczniemy 
podróżować rowerami. Igor wybierał się tam już pojutrze, żeby pomóc 
w zbieraniu orzechów, które (zupełnie przypadkiem) spadają akurat 
przy płocie Helenki. Pojechałem z nim, bo bardzo lubię pomagać,  
a bardzo nie lubię, jak ktoś ukrywa przede mną tajne skrytki!

Poza tym postanowiliśmy używać miodu ekologicznie, z troską 
o pszczoły: herbatę słodzić rozsądniej, a grzanki smarować oszczędniej, 

niż do tej pory. Podobno łyżeczka miodu to owoc życia jednej 
pszczoły. To co dopiero cały słoik?!



PRAWDA CZY FAŁSZ?
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Joanna Szulc
1. Fałsz. Nie lodu, tylko miodu. Żeby zrobić lód, gdy go zabraknie, wystarczy nalać 
wody do foremek i wstawić je do zamrażalnika. Nawet mówi się o kimś bardzo 
bogatym, że ma pieniędzy jak lodu – to znaczy nieograniczenie dużo. Z miodem 
nie jest tak prosto, a szkoda, bo jest pyszny i zdrowy. Wpisz do wyszukiwarki: 
miód właściwości i sprawdź, dlaczego nazywa się go naturalnym antybiotykiem.
2. Prawda, niestety. Ludzie, którzy troszczą się o przyrodę bardzo się tym 
martwią, bo pszczoły są ogromnie pożyteczne. Dlatego na różne sposoby pomaga 
się pszczołom przeżyć. Wpisz do wyszukiwarki: hotel dla pszczół i sprawdź, 
czy ty też możesz taki wybudować.
3. Fałsz. Tak naprawdę wybrali rowery, bo na nich można szybko dojechać 
nawet na dużą odległość. Ale hulajnoga to także ekologiczny środek transportu, 
podobnie jak rolki, deskorolki i nasze własne nogi. Żeby w powietrzu było 
mniej spalin, powinniśmy korzystać z pojazdów napędzanych siłą mięśni oraz 
z komunikacji miejskiej. Wpisz do wyszukiwarki: ekologiczne środki transportu 
i sprawdź, dlaczego lepiej jeździć tramwajem niż samochodem.

Ekologia na co dzień
Przypomnijcie sobie opowieść o miodowej ekologii. Potem uważnie 
przeczytajcie zdania napisane niżej i powiedzcie: prawda albo fałsz. 
Prawidłowe odpowiedzi „stoją na głowie”.

1. W domu zabrakło lodu.

2. Przez zanieczyszczenie środowiska jest coraz mniej pszczół.

3. Rodzina postanowiła podróżować do dziadków na hulajnogach.



Znajdź 10 szczegółów, które znajdują się na obu obrazkach.
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WYTĘŻ WZROK
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> Eksperckie porady specjalistów
> Ciąża tydzień po tygodniu
> Pielęgnacja niemowląt
> Wychowanie dzieci
> Relacje w rodzinie
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strefę rymów 
rekomenduje

Gdy wyrzucisz mnie do lasu, 
nie nadgryzie mnie ząb czasu!

Ref. Nie, nie, nie – nie rozłożę się!

Nie naruszy mej materii 
żaden dziki szczep bakterii.

Ref. Nie, nie, nie…

Oprę się zakusom grzyba,
choćby długo na mnie dybał.

Ref. Nie, nie, nie…

Nie dostarczy żukom żeru 
żaden z moich polimerów*

Ref. Nie, nie, nie…

Nie dam się też zjeść dżdżownicy,
niech się pręży po próżnicy.

Ref. Nie, nie, nie…

Szpecę lasy, szpecę morze,
nic żywego mnie nie zmoże
więc: 
Nie, nie, nie – nie rozłożę się!

*Polimery to substancje chemiczne, w których cząsteczki łączą się w długie łańcuchy.

Ewa Zachara

Piosenka plastikowego woreczka


