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Chłopiec wchodzi do 
fryzjera, a ten szepcze do 
klienta:

— To jest najgłupsze 
dziecko na świecie. Proszę 
popatrzeć, pokażę panu.

Fryzjer bierze w jed-
ną rękę dolara, a w drugą 
dwie 25-centówki. Woła 

chłopca i pyta:
— Które wybierasz?
Chłopiec bierze 25-cen-

tówki i wychodzi.
— I co, nie mówiłem? 

— triumfuje fryzjer. — Ten 
dzieciak nigdy się nie nauczy!

Jakiś czas później klient 
wychodzi i widzi chłopca 

wracającego z lodziarni.
— Hej, mały! Mogę zadać 

ci pytanie? Czemu wziąłeś 
25-centówki zamiast dolara?

Chłopiec polizał loda i 
odpowiedział:

— Ponieważ w dniu, kie-
dy wezmę dolara, gra się 
skończy!

Dowcipne mądralińskie

1 czerwca — Dzień Dziecka
Niech DZIECI na całym świecie będą zawsze 
szczęśliwe, uśmiechnięte, wesołe i kochane! 
Dzieci — słońce i radość
Dzieci — najdroższy skarb

Drzewo pokoju
My, dzieci całego świata, 
bez względu na kolor skóry, 
pragniemy pokoju.
Niech pokój jak drzewo ura-
sta w chmury!

I chociaż z różnych języków 
pragnienie nasze wyrasta,
drzewo pokoju – jest jedno 
i wszystkie łączy miasta. 

I wszystkie łączy wioski, 
we wszystkich przegląda się 
rzekach.
Czy to Sekwana, czy Wisła. 
Czy Amazonka daleka.

Na naszym drzewie pokoju 
owoce będą dojrzewać. 
I nikt nie będzie głodny 
w cieniu naszego drzewa.

A kiedy pieśń posłyszą 
gałęzie naszego drzewa, 
będą jak nasze serca 
we wszystkich językach śpie-
wać!

Historia Dnia Dziecka
Dzień Dziecka to świę-

to obchodzone niemal na 
całym świecie. Jednak nie 
we wszystkich krajach w 
tym samym dniu i w ten 
sam sposób. 

Różnice wynikają 
przede wszystkim z tra-
dycji narodowych i religij-
nych danego obszaru kul-
turowego. W naszym kraju 
święto dzieci obchodzone 
jest 1 czerwca.

Dzień Dziecka został 
wprowadzony w 1952 roku, 
a jego inicjatorem była or-
ganizacja „The Internatio-
nal Union for Protection 
of Childhood” działająca 

na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa dzieciom na 
całym świecie. Przed ro-
kiem 1952, Dzień Dziecka 
istniał już w kalendarzach 
niektórych krajów, między 
innymi w Chinach od 1926 
roku. 

W 1953 roku do ob-
chodów tego święta przy-
łączyła się Organizacja 
Narodów Zjednoczonych 
i w wielu krajach święto 
dzieci przypada na dzień 
20 listopada, obchodzone 
jako Dzień Praw Dziecka, 
w dniu upamiętniającym 
uchwalenie Deklaracji 
Praw Dziecka w 1959 roku.

Więk-
szości z nas 
święto to ko-
jarzy się zwykle z luźniej-
szym dniem w szkole i całą 
masą prezentów.

 To czas radosnej zabawy, 
kojarzonej wszędzie i bez 
wyjątku z przywilejem mło-
dego wieku. Jednak są kraje, 
w których dzień ten obcho-
dzi się w sposób szczególny, 
nie tylko bawiąc się, ale też 
nawiązując i hołdując wie-
lowiekowej tradycji.
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Pokoloruj

ALE DOWCIP

Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu spędza, gra-
jąc na komputerze. Chcąc go zmotywować do więk-
szego wysiłku w nauce, powiedział do niego:
— Kiedy Abraham Lincoln był w twoim wieku, czy-
tał książki przy świetle kominka.
Syn odpowiedział bez odrywania wzroku od kom-
putera:
— Kiedy Lincoln był w twoim wieku, był już prezy-
dentem Stanów Zjednoczonych.

To świetna zabawa 
plastikowymi kabelkami. 
Znana również pod nazwą 
„Scoubidou”.

Polega ona na wypla-
taniu różnych wzorków, 
zaczynając od prostych 
breloczków do kluczy, a 
kończąc na bardziej skom-
plikowanych zwierzątkach. 
Jest to sztuka porównywa-
na do japońskiego origami, 
która zawładnęła już całą 
Europą.

Jest kilka różnych tech-
nik zaczynania plecionek. 
Oto jedna z nich pod na-
zwą „płaski węzeł”.

PŁASKI WĘZEŁ

Potrzebne do tego są 
dwie żyłki. Oznaczone na 
rysunku 1 i 2 to jedna, a 3 i 
4 to druga. 

                           
Zaczynamy tak, jak                        

żyłką nr 1 robimy pę-
tlę  wsadzamy żyłkę nr 4 
do pętli przy kwadracie                             
na dole, a nr 2 na górze nr 
1, a żyłkę nr 3 do pętli nr 2

Ciągniemy za wszystkie 
końce,  róbcie tak w kółko, 
aż aż będzie tak, jak na ry-
sunku powstanie całość.

Filofun — zabawa dla każdego

Alfabet dobrych manier 
„Ł” — jak:

Łagodność — to osoba zgod-
na, skora do pojednania, nie gnie-
wa się za długo. Jest po prostu 
dobra. Warto jednak pamiętać, że 
są w życiu sytuacje, kiedy trzeba 
stanowczo powiedzieć „nie!”. 

Łapówkarz — o, o, o! Co to, 
to nie. Z takimi osobami, które 
są przekupne, czyli robią tylko i 
wyłącznie coś za coś, w ogóle nie 
warto rozmawiać. 

Łgać — mówić nieprawdę jest 
bardzo brzydkim i karygodnym 
zwyczajem. Nie warto kła-
mać nikomu i nigdy, ponie-
waż w sytuacji, kiedy na-
prawdę będziecie potrze-
bować pomocy, nikt Wam 
nie uwierzy. 

Znajdź 10 szczegółów którymi różnią się te 2 obrazki


