
„Kilka ciekawostek…” 

 

Nasiona 

Wszystkie rośliny, jak każdy żywy organizm na Ziemi, dążą do rozmnażania swoich gatunków. 
Aby mogły tego dokonać, natura wyposażyła je w różnorodne zdolności.  
Jednym ze sposobów rozmnażania się roślin jest wytwarzanie nasion. Nasiona to najczęściej 
niewielkich rozmiarów organy produkowane przez dojrzałą, zdrową roślinę. Wewnątrz 
takiego nasionka znajduje się wszystko, co jest niezbędne, aby mógł z niego wyrosnąć nowy 
organizm. 

Z zewnątrz nasiono pokryte jest ochronną łupiną, a w środku znajduje się zarodek otoczony 
tkanką spichrzową, czyli zapasem pokarmu, który jest potrzebny do wykiełkowania.  
Gdy tylko nadarzy się sprzyjająca okazja, tzn. nasionko upadnie na żyzną ziemię, będzie 
wilgotno, ciepło i słonecznie, jego osłona pęknie i z zarodka zacznie wyrastać nowa roślina. 
Zazwyczaj najpierw pojawiają się korzenie, a następnie łodyga i liście. W ten sposób cykl 
życia zaczyna się na nowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pisklęta 

Pisklętami nazywamy młode ptaki, które dopiero co wykluły się z jaj. Ptasie dzieci nie 
rozwijają się tak jak ssaki – w brzuchu mamy. W pierwszym okresie swojego życia przebywają 
zamknięte w jajach chronionych i ogrzewanych przez rodziców podczas wysiadywania. Gdy 
przyjdzie odpowiedni czas – różny dla poszczególnych gatunków – pisklę rozbija skorupkę od 
wewnątrz tzw. zębem jajowym i wydostaje się na świat. 

Niektóre pisklęta po wykluciu są zupełnie łyse i ślepe, całkowicie bezbronne i zależne od 
rodziców. Nie potrafią chodzić ani latać. Pokarm dostarczają mama i tata, zazwyczaj 
wkładając go prosto w szeroko rozwarte dzioby wiecznie głodnych dzieci. Ze względu na silną 
zależność tych ptaków od rodzinnego gniazda, nazywa się je gniazdownikami – są to np. 
wróbel, orzeł, dzięcioł i gołąb. Istnieje też druga grupa ptaków, których pisklęta po wykluciu 
się z jaj są opierzone i potrafią się samodzielnie poruszać – należą do nich m.in. kaczka, kura, 
struś i łabędź. Dzieci tych ptaków bardzo szybko zaczynają podążać za matką, uczyć się od 
niej i samodzielnie zdobywać jedzenie. Takie gatunki nazywamy zagniazdownikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Noworodek 

Noworodek – tak nazywa się maleństwo, które właśnie przyszło na świat. Ciąża u człowieka 
trwa ok. 9 miesięcy i kończy się porodem. Jeżeli dziecko urodzi się zdrowe i w odpowiednim 
czasie, to do okresu noworodkowego zalicza się pierwsze 28 dni jego życia. W tym czasie 
powoli przystosowuje się ono do otaczającego je świata. Po opuszczeniu bezpiecznego 
brzucha mamy jego organizm musi przyzwyczaić się do funkcjonowania w zupełnie nowym 
środowisku. 

Noworodek od pierwszych chwil zaczyna samodzielnie oddychać, a jego skóra oswaja się  
z powietrzem, inną temperaturą i dotykiem. Potrafi też samodzielnie ssać mleko mamy. 
Zaraz po urodzeniu bobas poddawany jest pierwszym badaniom i szczepieniom. Resztka 
pępowiny pozostała po oddzieleniu noworodka od mamy stopniowo zasycha i odpada, 
pozostawiając małą bliznę nazywaną pępkiem. 

Okres noworodkowy, dający możliwość przystosowania się do nowego środowiska życia, 
zaliczamy do tzw. okresu niemowlęcego, który trwa zazwyczaj do ok. 12 miesięcy i kończy 
się, gdy maluch nauczy się chodzić. 

 


