ZAGADKI PRZYRODNICZE
Sprawdź się!


Czym jest koloid?



Co dzieje się z rodzynkami w doświadczeniu fizycznym?



Czy temperatura wpływa na rozwój roślin?



Kto wynalazł żarówkę?



Jakie leki stosuje się podczas przeziębienia?



Jak uniknąć przeziębienia?



Jak wygląda żmija zygzakowata?

???
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żmija zygzakowata

Cześć i czołem! I wreszcie mamy zimę, a co za
tym idzie? Za oknem śnieg i mróz, więc ciepła
będziemy szukać w naszych domach. Za nami
cudowne święta, a przed nami, mamy nadzieję,
również cudowna przerwa od szkoły – ferie zimowe. W końcu czekamy na nie cały rok. Aby
dobrze wykorzystać wolny czas (gdyby przyszły
nudne, zimowe wieczory) proponujemy Wam
kolejny numer „Przyrodnika”. Będziecie mogli
znaleźć w nim ciekawe artykuły oraz instrukcje
do wykonania nowych, prostych doświadczeń.

To gatunek węża jadowitego z rodziny żmijowatych.
Ma niewielkie rozmiary, zwykły osobnik nie przekracza metra długości, a masa
ciała dochodzi zaledwie do 0,170 kg.. Sprawia to, że może bezszelestnie poruszać się w trawie, co czyni go dobrym łowcą.
Wąż ma kolor brązowawy z charakterystycznym wzorem na grzbiecie. Wzór wygląda jak zygzak, o różnych kolorach. Stąd wzięła się jego nazwa.
OSOBNIK TEN WYSTĘPUJE NA NASZYCH TERENACH!

Korzystając z okazji, wszystkim naszym czytelnikom, składamy gorące życzenia noworoczne. Życzymy Wam dużo zdrowia, spokoju w sercu,
szczęścia, sukcesów w nauce oraz wielu cudownych chwil w Nowym 2018 Roku!
Natalia

Fakty i mity
str. 9





Przeziębienie – jak go uniknąć !
str. 10

Węże te nie są agresywne. Wolą uciekać niż walczyć z ludźmi, lecz zagrożone
potrafią ugryźć, a ich jad MOŻE DOPROWADZIĆ DO MARTWICY TKANEK! Dlatego lepiej unikać bliskiego z nimi kontaktu.Jeśli jednak dojdzie do ukąszenia,
trzeba natychmiastowo unieruchomić kończynę, w którą gad nas ugryzł. Jeśli jesteśmy sami, musimy zadzwonić po służby ratownicze. NALEŻY OGRANICZYĆ
RUCH, GDYŻ SPOWODUJE ON ROZPRZESTRZENIENIE SIĘ TRUCIZNY. Na miejsce
ukąszenia można położyć zimny kompres lub obłożyć je woreczkiem z lodem.
Nie wolno!

Żmija zygzakowata
str. 11



Możemy go spotkać w lasach, na łąkach, a najczęściej na podmokłych terenach i
bagnach. W naszej okolicy najwięcej występuje ich w okolicach Kozłowa i pod
Garwolinem. Sam nieraz widziałem martwe i żywe okazy.

Zagadki przyrodnicze



zakładać opatrunku na miejsce ukąszenia (krew powinna swobodnie wypływać),



nacinać skóry w okolicy ukąszenia,



wysysać jadu z miejsca ukąszenia.

Pamiętajcie również, że gatunek ten objęty jest w naszym kraju
ochroną prawną !

str. 12

Żródło fot. Google grafika
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Przeziębienie! - jak go uniknąć?

Powiatowy Konkurs Ekologiczny Ekożaczek 2017, Ekożak 2017.

Ten stan dotyka praktycznie każdego podczas zimy bądź jesienni. Próbujemy z nim walczyć, ale w zależności od tego jak to robimy, efekty są różne. Na co zawsze możemy liczyć?

Mamy być z czego dumni, gdyż nasze uczennice znalazły się wśród
laureatów konkursu. Wysoki poziom (40 zadań testowych)i duża rywalizacja (17 reprezentantów szkół podstawowych i 7 z gimnazjów) nie
przeszkodziły naszym reprezentantkom.





Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny dla szkół podstawowych Ekożaczek 2017 i szkół gimnazjalnych Ekożak 2017 już za nami.

Właściwa dieta. Pozornie nic prostszego. Jednak aby organizm
mógł się skutecznie bronić musi otrzymać niezbędne witaminy i
składniki mineralne.

Martyna Stępińska, uczennica klasy VII, zajęła I miejsce w rywalizacji i
tym samym zdobyła tytuł EKOŻACZKA 2017.

Dobry sen też pomaga. Nikt by nie pomyślał o tym, iż odpowiednia ilość snu może pomóc w walce z czynnikami chorobowymi. Organizm wypoczęty to organizm silny i aktywny.



Hart ducha. Mimo iż jest dość rześko na dworze, należy wykonywać proste ćwiczenia ruchowe. Do dobrze dobranych ćwiczeń należy
dodać kąpiel w chłodnej wodzie bądź saunę i organizm na pewno
się zahartuje .



Stres a przeziębienie. „Zły” stres może równie mocno osłabić organizm jak wirus . Dlatego należy robić wszystko, by nas nie dopadł.

Karolina Stosio z klasy IIIa gimnazjum zajęła III miejsce w rywalizacji
pomiędzy gimnazjalistami.
Odbierając nagrody dziewczyny odetchnęły z ulgą. Nauki było dużo,
ale trud został nagrodzony. Serdecznie gratulujemy !!!

Dawid

Przyrodnik – dodatek do szkolnej gazetki „Świderek”
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Ś WI AT N AU K I

Fakty i Mity

Efekt Tyndalla

Jesienią i zimą bardzo łatwo jest się przeziębić. Co więc jest prawdą w temacie
przeziębienia, a co kłamstwem?

Problem badawczy: Jak światło przechodzi przez przezroczyste mieszaniny niejednorodne (koloidy)?

Fakty:

Potrzebne materiały:



Za przeziębienie odpowiedzialne są wirusy.

- woda,



Przeziębienie i grypa to dwie różne choroby.

- mleko,



Przegrzanie zwiększa podatność organizmu na infekcje.

-przezroczyste naczynie (np. szklanka),



W leczeniu przeziębienia nie stosuje się leków przeciwwirusowych tylko
środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, syropy i krople.



Wygrzewanie się pod ciepłym kocem wzmaga gorączkę i może doprowadzić do odwodnienia.

- źródło światła o skoncentrowanym strumieniu, np. latarka.

Przebieg doświadczenia:
Próba kontrolna: Wlewamy wodę do naczynia, które stawiamy niedaleko ściany. Gasimy światło w pomieszczeniu lub zaciemniamy je. Włączmy latarkę i przykładamy ją
do naczynia.

Mity:

Próba badawcza: Do szklanki z wodą dodajemy kilka kropel mleka i dokładnie mieszamy. Ponownie oświetlamy ją latarką.
Obserwacje: W próbie kontrolnej światło przechodzi przez wodę tak, jak zostało to
ukazane na zdjęciu nr 1, natomiast w próbie badawczej wiązka światła jest widoczna
w postaci stożka (zdjęcie nr 2.).



Chorujesz? Ubierz się cieplej!



Domowe sposoby nie działają na przeziębienia.



Bez antybiotyku się nie obejdzie.



Przeziębienie = grypa



Wychłodzenie organizmu jest przyczyną przeziębienia i grypy.

Wniosek: Jeśli przez roztwór koloidalny przepuścimy wiązkę światła, to nastąpi ugięcie się promieni będzie można zaobserwować tzw. stożek Tyndalla.

Weronika
Zdjęcie nr 1.

Natalia

Zdjęcie nr 2.
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KARTKA Z KALENDARZA

Pływające rodzynki

9 listopada- Europejski Dzień Wynalazcy

Potrzebujemy:

Berliński wynalazca Gerhard Muthenhaller ustanowił to święto jako hołd dla Hady Lamarr
– wynalazczyni systemu transmisji fal radiowych. To ważny dzień zaznaczony w kalendarzu,
gdyż przypomina nam o niezwykłych ludziach, których odkrycia zmieniały świat. Święto to,
ma na celu zachęcić ludzi do niekonwencjonalnego myślenia, aby w ten sposób mogli się
zapisać na kartach historii , jak twórcy poniżej wymienieni. Jak wiadomo, wiele projektów
początkowo wydaje się niewykonalnych, wręcz śmiesznych, ale ambicja i determinacja doprowadzają do szczęśliwego zakończenia badań i sukcesu. Oto kilka najważniejszych wynalazków i nazwiska odkrywców:


Lodówka (1755r.) - William Callen



Telegraf (1816r.) - Francis Ronalds i Samuel Morse



Silnik o spalaniu wewnętrznym (1859r.) - Etienne Lenoir



Telefon (1876r.) – Alexander Bell



Żarówka (1879r.) – Thomas Edison



Samochód z silnikiem benzynowym (1885r.) – Karl Benz



Radio (1895r.) - Guglielmo Marconi



Samolot (1903r.) - Bracia Orville i Wilbur Wright



Penicylina (1928r.) - Aleksander Fleming



Internet (1980r.) - Tim Berners-Lee i Robert Kajo



Piorunochron (1752) – Benjamin Franklin



Lampa naftowa (1853) – Ignacy Łukasiewicz



Dynamit (1873) – Alfred Nobel



Odkrycie budowy cząsteczki DNA (1953) - James Watson i Francis Crick



rodzynki



przezroczysty kubek/szklankę



wodę gazowaną

Przebieg doświadczenia:
Do naczynia wsypujemy rodzynki i zalewamy je wodą. Po chwili rodzynki powinny podnosić się i opadać.
Wniosek:
Dzieje się tak, ponieważ rodzynki oblepiane przez bąbelki powietrza
mają mniejszą gęstość niż woda, dzięki czemu unoszą się ku górze.
Gdy jednak układ dotrze do powierzchni, niszczy się, a rodzynki opadają na dno.

Albert Einstain twierdził, że: „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i
wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś
robi." A z jego pracy wszyscy korzystamy, dlatego wszystkim odkrywcom należy
się hołd.

Dawid
Przyrodnik – dodatek do szkolnej gazetki „Świderek”

Maciek
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Badanie wpływu temperatury na
wzrost i rozwój rośliny.

Obserwacje : Przez trzy dni obserwujemy co dzieje się z roślinami. Nasiona rzeżuchy hodowanej na parapecie rozwijają się, mają ciemnozielone listki i sztywne łodyżki. Nasiona rzeżuchy hodowanej w lodówce nie rozwijają się, brązowieją i tracą wiotkość.

Problem badawczy: Czy niska temperatura ogranicza wzrost i rozwój rośliny?
Hipoteza: Niska temperatura niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój rośliny
hamując go.
Materiały: nasiona rzeżuchy, wata, talerze.
Wykonanie:
Dzień 1: Na każdym z dwóch talerzyków nakładam watę i nasiona rzeżuchy.
Podlewam wodą.
Dzień 2: Nic się nie dzieje z nasionami.

Pierwszy talerzyk – próba kontrolna, drugi talerzyk – próba badawcza.

Dzień 3: Nasiona zaczynają pękać i kiełkować.
Dzień 4: Coraz więcej wykiełkowanych nasionek.

Wnioski: Temperatura ma bardzo duży wpływ na wzrost i rozwój roślin. Niska
temperatura ogranicza wzrost i rozwój rośliny.

Dzień 5: Pokazują się listki.

Hipoteza potwierdzona.

Dzień 6: Łodyżki rzeżuchy są coraz wyższe, a listki nabierają ciemnozielonego
koloru.

Nikola

Dzień 7: Roślina jest już w pełni rozwinięta. Wstawimy jeden talerzyk do lodówki (temp. ok. 5 st. C) -próba badawcza, a drugi talerzyk zostawiamy na parapecie
(temp. ok. 20-25 st. C) -próba kontrolna.

Obie próby – dzień siódmy.

Przyrodnik—dodatek do szkolnej gazetki „Świderek”
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