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Uprzejmie informuję, że podstawa programowa została zrealizowana, kto jeszcze nie odesłał
zaległych prac to bardzo proszę to uczynić-dziękuję za zdalną pracę, zwłaszcza systematyczną.
Nie wyrzucać zeszytów ćwiczeń i kart pracy – mogą się przydać do powtórek.
Nieznane powszechnie fakty o zwierzętach

Bobrze zęby nieustannie rosną, dlatego te zwierzęta muszą dbać o
odpowiednią długość uzębienia, ścierając je o różne obiekty. Gdyby
zęby nie były ścierane, w końcu wrosłyby w mózg.

Koale

jedzą niemal wyłącznie liście eukaliptusa, które są przefermentowane czyli piją winko

Tygrysy mają paski nie
tylko na futrze, ale i na
skórze. Nie spotkano
jeszcze dwóch tygrysów o
jednakowym ułożeniu
pasków.

Słonie potrafią wywęszyć wodę nawet z odległości 3 mil. Są
też w grupie 3 ssaków, które przechodzą menopauzę –
oprócz ludzi i humbaków

Pchły potrafią podskoczyć 200 razy
wyżej, niż ich własna „wysokość”.
Gdyby człowiek potrafił tego dokonać,
mógłby przeskoczyć nad Empire State
Building w Nowym Yorku.

Ciekawostka, która może się przydać amatorom zapasów z
krokodylami: żeby wyzwolić się z morderczego uścisku szczęk,
wystarczy wcisnąć palec w krokodyle oko.

Koty ma ją 32 mięśnie w każdym uchu, co ułatwia im
podsłuchiwanie naszych konwersacji i w efekcie planowanie
przejęcia władzy nad światem.

Możecie podziękować wiewiórkom, kiedy
następnym razem skorzystacie z cienia rzucanego przez drzewo. Wiewiórki
przypadkowo zasadzają miliony drzew, kiedy zagrzebują nasiona w ziemi i
zapominają o dokładnym miejscu.

Koniki morskie to najpowolniejsze ryby; poruszają się z prędkością
mniej więcej 0.016 km/h.

Świnie nieustannie się ze sobą komunikują. Jak dotąd zidentyfikowano
20 komunikatów, od zalotów po „jestem głodny”.

Skunks może wystrzelić cuchnącą substancję na odległość 6 m. Człowiek czuje
zapach skunksa już z odległości 1 km!

Kolibry to jedyne ptaki, którą potrafią latać do tyłu, a ich skrzydła
uderzają nawet 80 razy na sekundę.

Francuskie pudle tak naprawdę pochodzą z Niemiec.

Psy można identyfikować po odciskach
nosów – tak jak ludzi po liniach
papilarnych.

Ciekawostki o rekinach
Rekin ważący 1208 kilogramów i mierzący niemal 5 metrów to największa ryba jaką
kiedykolwiek złapano przy pomocy wędki.

Żarłacze tępogłowe mogą żyć w słonej i słodkiej wodzie, przez regulację składu krwi.

Rekiny wielorybie składają największe jajka ze wszystkich morskich zwierząt. Największe
znalezione jajko miało ponad 35 cm średnicy

Mniej więcej dwie trzecie rekinich ataków miało miejsce w wodzie płytszej niż 1.8 metra.

Pomimo faktu, że niemal tyle samo mężczyzn i kobiet pływa w oceanach, 90% ofiar rekinich
ataków to faceci.

Na każdego człowieka na Ziemi przypada milion mrówek. Te insekty nigdy nie śpią i
nie posiadają płuc- oddychają tchawkami

Motyle posiadają dwoje oczu, złożonych z tysięcy soczewek, a jednak widzą jedynie
czerwony, zielony i żółty.

Ostrygi potrafią zmieniać płeć, zależnie od
tego, która jest aktualnie bardziej przydatna.

Ślimaki potrafią zregenerować oko, jeśli je stracą. Żyrafy nie posiadają strun głosowych a ich języki są niebiesko-czarne

Jeśli chodzi o płeć żółwi, można ją rozpoznać po dźwiękach wydawanych
przez zwierzę. Samce chrząkają, samice syczą.

Humbaki są najgłośniejsze ze wszystkich znanych nam zwierząt.
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