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Lubisz ciekawostki? 

Jeśli tak, to z przyjemnością będziesz czytać prezentowane w tej serii 

wiadomości. 

Będą one z różnych dziedzin, bo przecież zawsze warto wiedzieć więcej. 

 

Wykorzystaj niektóre z ciekawostek podczas rozmowy z koleżanką 

lub kolegą – z pewnością zrobisz wrażenie! 

  

  

 

Zaczynamy! 

  
1. Baobab - to jedno z najpotężniejszych drzew na świecie. Można je spotkać  

w Afryce, Australii i na Madagaskarze. Drzewo wykształciło ogromne pnie,  

w których gromadzi zapasy wody na okres suszy. Średnica takiego pnia może 

osiągać 11 metrów. Baobaby dorastają nawet do 30 metrów. 

 

2. Kwiaty wielu pospolitych roślin ogrodowych  są jadalne. Zawierają wiele 

cennych składników odżywczych. Jeśli mają wchodzić w skład naszego dania, muszą 

być świeże i nie powinny rosnąć w miejscach zanieczyszczonych. 

Pamiętaj, żeby w kuchni używać tylko tych roślin, które na pewno są jadalne. 

 

3. Największym kaktusem na Ziemi jest karnegia olbrzymia. Rośnie na 

pustyniach w Ameryce Północnej i jest niezwykle wytrzymała na brak wody. 

Kaktus ten dorasta do 20 metrów wysokości a jego łodyga mierzy około pół metra 



średnicy. Waży kilka ton. 

 

4.  Żywe kamienie. Uwaga - to wcale nie kamienie, tylko bardzo sprytne 

rośliny :) Żyją na pustyniach i mają tylko dwa listki magazynujące wodę. Rosną tuż 

przy ziemi i swoim wyglądem przypominają leżące dookoła nich kamyki. 

 

5. Niebieski smok. To nie żaden latający gad, lecz niewielki ślimak morski. Ze 

względu na swoje piękno nazywany jest także jaskółką morską lub błękitnym 

aniołem. Występuje w morzach u wybrzeży Afryki i Australii. To naprawdę groźny 

drapieżnik. Niebieski smok jest jadowity i atakuje zwierzęta większe od siebie, na 

przykład meduzy. 

 

6. Mózg. Ludzki mózg to najbardziej skomplikowany organ w ciele człowieka. 

Jest jak komputer sterujący wszystkimi funkcjami naszego organizmu. Kontroluje to, 

co robimy, mówimy, czujemy czy myślimy. Dzięki jego działaniu możemy np. 

oddychać, trawić pokarm, walczyć z chorobami. To on, bez udziału naszej 

świadomości, kontroluje działanie wszystkich organów wewnętrznych, takich jak 

serce, wątroba, żołądek, nerki, płuca itd. To on jest siedliskiem emocji i uczuć. 

Sygnały przesyłane do mózgu pozwalają nam słyszeć, mówić, widzieć, poruszać się, 

odczuwać smaki i zapachy. Mózg jest koloru szaroróżowego i przypomina orzech 

włoski. 

 

7. Czkawka. Skąd się bierze czkawka? 

Występująca często czkawka może być objawem choroby, ale zazwyczaj dostajemy 

jej po prostu wtedy, gdy jemy lub pijemy zbyt szybko. Wtedy mięsień, nazywany 

przeponą, zaczyna nagle, mimowolnie się kurczyć. 

Ludzie wymyślają różne sposoby na pozbycie się czkawki, ale najczęściej trzeba ją 

po prostu przeczekać. Zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilka minut. Czy wiesz, że 

zwierzęta także czasami miewają czkawkę?! 

 

8. Gęsia skórka. Z pewnością każdy zna to dziwne uczucie, kiedy przez ciało 

przebiega dreszcz i pojawiają się na nim maleńkie wybrzuszenia nazywane gęsią 

skórką. 

Gęsia skórka to pozostałość po przystosowaniu z czasów, gdy nasze ciało pokryte 

było sierścią. Gęste włosy podnosiły się, gdy było zimno – stając dęba, lepiej 

ogrzewały ciało. W sytuacji zagrożenia, np. spotkania z drapieżnikiem, stroszenie 

sierści sprawiało, że ich właściciel wydawał się potężniejszy, niż był w 

rzeczywistości. 

 

Za podnoszenie włosów odpowiedzialna jest adrenalina.  

Adrenalina zaczyna płynąć w naszej krwi, gdy jesteśmy poddani działaniu silnych 



emocji. Sprawia, że mięśnie przywłosowe kurczą się, przez co włoski stają nam dęba. 

Nasza skóra jest wtedy podobna do skóry oskubanego ptaka 

i z tego powodu w Polsce i wielu innych krajach nazywa się ją „gęsią”. 

 

 

 baobab: 
https://www.google.com/search?q=baobab+darmowe+zdj%C4%99cie&rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahU

KEwiZi7PHgonpAhWIposKHdoICbYQ_AUIDigB&biw=1366&bih=576&dpr=1#imgrc=wfuT4weC6AO8mM 

 
 

Źródło informacji: 

https://www.superkid.pl/ciekawostki-przyrodnicze-dla-dzieci 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Magdalena Cieślawska 
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