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Ośmiornica

       W morzu ośmiornica żyła, 

      Co do ośmiu wciąż liczyła.
                   Wielką głowę posiadała,
                                        No i osiem ramion miała.

                                               Na nich właśnie
dodawała,

                                                Sumowała, przeliczała.
                                                W wodzie sklepik

otworzyła,
                                      Nowy cennik wywiesiła

                                   Przypłynęły dwa
ślimaki:

                            Ile dziś kosztują raki?
                                   Kiedy cenę usłyszały,

                                              To obydwa zbaraniały.
                                              Czy to słyszał ślimak jaki,

                                              By po osiem były raki?

                                            Cztery małże przypływają
                                            I skorupy zamawiają.

                                            Stare cały rok nosimy,
                                            Ile za te zapłacimy?

                                           Strasznie się zdenerwowały,
                                           Kiedy „osiem” usłyszały.

Czy wiecie że..

Ośmiornice są niesamowite. To jedne z najmądrzejszych stworzeń pod wodą. 

Potrafią całkowicie zmienić swój wygląd, a niektóre z nich są całkiem urocze. Poznajcie 
zaskakujące ciekawostki i fakty o ośmiornicach.

Najdłużej żyjąca ośmiornica żyje tylko trzy do czterech lat. Większość mniejszych 
ośmiornic żyje od 6 miesięcy do roku.

Ośmiornice można znaleźć tylko w słonej wodzie, ale żyją one we wszystkich oceanach. 
Ośmiornice, które żyją w ciepłych wodach, są zwykle małe

Podobnie jak delfiny, wrony i szympansy, ośmiornice należą do specjalnej klasy zwierząt, 
które potrafią używać narzędzi.

 Ciało ośmiornicy wygląda jak worek. Ma też główkę cebulową, duże oczy i osiem ramion. 
Ramiona ośmiornicy mają przyssawki.

Ośmiornice mają trzy serca.



Do pracy będą nam potrzebne: drewniana łyżka, zielona matowa farba,
doniczka, pianka kreatywna, ścinki kolorowego papieru,  wyciory, ruchome oczka,

nożyczki, klej.

Krok 1
Łyżkę starannie pomaluj farbą i pozostaw do wyschnięcia.



Krok 2
Doniczkę owiń pianka kreatywną (może to być również kawałek materiału, papier,

bibuła), uformuj imitację fali morskich i przyklej klejem. 

Krok 3
Użyj fantazji i wymyśl bajeczny kształt rybki. Wykorzystaj do tego kolorowe ścinki,

które masz w domu. Następnie przyklej swoje kolorowe cudeńka do doniczki.



Krok 3 A

Krok 4
Kawałki drucika zawiń wokół ołówka. Następnie zamocuj wokół łyżki jako macki

ośmiorniczki. Jedną rybkę zamocuj w macce ośmiornicy.



Krok 5
Przyklej oczka, nosek i policzki. Domaluj uśmiech. 

Krok 6
Łyżkę z ośmiorniczką włóż do doniczki wypełnionej kolorowymi ścinkami (możesz

również użyć gąbki florystycznej) .



Gotowe!!! Wesoła ośmiorniczka będzie piękną ozdobą w domu :-)!!!
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