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Kiedyś było inaczej! Czas 
wolny spędzało się na podwór-
ku, poznając dzieciaki z ca-
łego osiedla. Wspólne łażenie 
po drzewach, granie w „ber-
ka”, czy robienie „sekretów” z 
małych szkiełek – to wszystko 
zajmowało młodszych (i star-
szych) na wiele godzin. Cho-

ciaż dziś wolimy spędzać czas 
w czterech ścianach, znajdźcie 
grupę pozytywnie zakręconych 
osób i wspólnie spędźcie czas 
na podwórku. Przecież pod 
domem też może być fajnie! 
Możecie zrobić piknik, po-
bawić się w podchody, albo 
zagrać w gumę. Skakanie na 

skakance też jest dozwolone. 
Wyjeżdżając  na oczekiwane 
wakacyjne urlopy i wycieczki 
też dobrze jest zabrać ze sobą 
kilka sprawdzonych pomysłów 
na zabawy na świeżym po-
wietrzu. Wakacje na szczęście 
jeszcze trwają i możemy cie-
szyć się słoneczną pogodą. 

ALE DOWCIP!

Ojciec z cór-
ką podczas wa-
kacji zwiedzają 
muzeum. Przed 
posągiem Wenus 
z Milo ojciec za-
uważa: 

- No i widzisz, 
córeczko, do cze-
go doprowadza 
obgryzanie pa-
znokci?

Co robicie, gdy się nudzicie? Większość osób bezskutecznie stara się zna-
leźć jakiś ciekawy program w telewizji, co zazwyczaj kończy się oglądaniem 
powtórek seriali, albo odświeża kolejne strony w internecie.

Z KAMIENIA NA KAMIEŃ
Na piasku patykiem lub kredą na boisku rysujemy niby 

strumień – dwie równoległe linie w odległości od siebie około 
6 kroków. Przez strumień można przejść po kamieniach – na-
rysowanych kółkach – ułożonych w odległości od siebie około 
1 metra. Teraz wszyscy  ustawiają się na jednym brzegu „stru-
myka”, po czym kolejno przechodzą na drugi brzeg, skacząc 
z  kamienia na kamień i pamiętając o tym, że na kamieniu 
można postawić tylko jedną nogę. Kto zrobi to najszybciej i 
najsprawniej?

OD MIEJSCA DO MIEJSCA
P rz ygotow uje -

my kilka karteczek 
z rysunkami cha-
ra kter yst ycz nych 
miejsc, np. ławka, 
klomb z kwiatami, 
schody, drzwi, drze-
wo itp. Wybieramy 
pierwsze miejsce, w 
którym zostawiamy 
karteczkę z  rysun-

kiem następnego miejsca i tak po kolei umieszczamy kar-
teczki. W  ostatnim miejscu pozostawiamy niespodziankę np. 
cukierek. Dobrze, żeby zrobili to Wasi rodzice lub ktoś, kto nie 
będzie z wami teraz chodził i odnajdywał po kolei narysowane 
miejsca, by na koniec odnaleźć ukrytą niespodziankę.

Czy pomyśleliście kiedyś, że znaleziona na plaży muszel-
ka czy konar drzewa też mają swoją historię? Poczytajcie

Krótka historia... PEWNEJ MUSZELKI

Dziś jestem tylko ozdobą, jedną z wielu muszelek w kolekcji 
Ani, ale kiedyś… Kiedyś wokół mnie tętniło życie! Byłam dla kogoś 
bardzo, bardzo ważna… Tak było, ale to już dawne czasy. Czasami, 
kiedy ktoś przyłoży mnie do ucha, może jeszcze usłyszeć cichutki 
szum – to szumi morze, mój dom… Bardzo za nimi 
tęsknię! Cały czas pamiętam, jak leżałam 
na dnie oceanu, obok innych mu-
szelek – moich sióstr. To było 
nasze malut- kie, muszel-
kowe osiedle – tak, tak, bo 
kiedyś byłam domkiem dla 
małży. Lubiły- śmy się i by-
łyśmy nierozłącz- ne – tam gdzie 
małż, tam i ja. On często zabierał mnie na wyprawy 
morskim dnem, ja zawsze wiernie mu towarzyszyłam. Tak, to dzię-
ki mnie czuł się bezpiecznie – zawsze mógł się przecież schować w 
mojej twardej skorupce. A potem… potem nagle zabrakło mojego 
przyjaciela małża. Zostałam sama na dnie morza. Aż pewnego 
dnia rozpętał się straszliwy sztorm. To było straszne! Woda wyczy-
niała ze mną najróżniejsze harce, aż w końcu wzburzone, wściekłe 
fale wyrzuciły mnie na brzeg. To tam znalazła mnie Ania…

Jak tam nad morzem? 

Dno oceaniczne i 
morskie wcale nie jest 
płaskie, jak powierzch-
nia. Ma tak samo róż-
norodne ukształtowaną 
powierzchnię jak lądy. 
Pod wodą przebiegają 
łańcuchy górskie, są 
płycizny i głębie. Nie 
zdajemy sobie z tego 
sprawy, ponieważ nie 
możemy tego zobaczyć 
„gołym okiem”. Chyba, 
że jesteśmy nurkami. 
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Dlaczego morska woda jest słona? 
Jest słona, ponieważ zawiera dużą ilość rozpuszczonego chlorku sodu – czyli soli kuchennej – który 

pochodzi ze skał lądowych i podwodnych wulkanów. 

Dlaczego woda jest niebieska? 
W słoneczny dzień morze jest niebieskie, gdyż odbija światło rozproszonej poświaty nieba. 

Głębiny natomiast przybierają tę barwę, gdyż niebieskie promienie słoneczne są najsłabiej 
pochłaniane przez wodę, a co za tym idzie – docierają najgłębiej. 

Wakacyjna czytelnia 

Nawiedzony DOM
Autorstwa Joanny Chmielewskiej

Janeczka i Pawełek mają się przeprowa-
dzić wraz z rodziną do nowego domu, który 
dostali w spadku po krewnym mieszkającym 
w Argentynie. 

Niestety, mieszkają w nim jeszcze inni 
ludzie, którym muszą znaleźć inne mieszka-
nia. Wszyscy wyrazili zgodę, oprócz jednej 
rodziny, której głową jest pewna starsza pani 
nazywana przez dzieci „zmorą”. 

Zachowuje się ona bardzo dziwnie, cały 
czas siedzi przy oknie i wypatruje listono-
sza, a kiedy ten przyjdzie, szybko biegnie 
po paczkę. Janeczka i Pawełek zamierzają 
odkryć jej sekret, ale nie tylko ten. W domu 

jest także strych, którego nie da się otworzyć. 
Niektórzy sądzą, że są tam ukryte skarby, 

a zmorze może przecież o to chodzić. 
Dzieci mają bardzo trudne zadanie, gdyż 

żaden z dorosłych nie zajmuje się „poważny-
mi” sprawami i nie uważa, że dzieje się coś 
dziwnego. 

Na szczęście jest jeszcze bardzo mądry 
pies, którego przygarnęli.

Pomysły zaskoczą najbardziej zblazo-
wanych czytelników... „Szczęk otwieranego 
okna zaskoczyły ich tak, że aż podskoczyli. 
Morda właśnie wracała. 

W sekundę potem ciszę rozerwał strasz-
liwy, przeraźliwy, krew w żyłach mrożący 

Tajemnice człowieka 
CZKAWKA 

Na pewno zdarza się Wam czasami dziwne zja-
wisko nazywane czkawką. Naszym ciałem zaczy-
nają wstrząsać wówczas rytmiczne ruchy, zupełnie 

od nas niezależne i wydajemy przy 
tym śmieszne odgłosy, tzw. czka-
nie. Skąd się to bierze? Wystę-

pująca często czkawka mo-
że być objawem choroby, 
ale zazwyczaj dostajemy 
jej po prostu wtedy, gdy 
jemy lub pijemy zbyt 
szybko. 

Wtedy mięsień, na-
zywany  przeponą, od-
dzielający naszą jamę 
brzuszną od jamy klat-
ki piersiowej, zaczyna 
nagle, mimowolnie się 
kurczyć. Ludzie wymy-
ślają różne sposoby na 
pozbycie się czkawki, 
ale najczęściej trze-
ba ją po prostu prze-
czekać. Zazwyczaj 
nie trwa dłużej niż 
kilka minut. Zwie-
rzęta także czasami 
miewają czkawkę.
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