
Świętego Mikołaja wezwano do przeprowadzenia okre-
sowych badań do przedłużenia licencji pilota (jako że pro-
wadzi on pojazd latający w cywilnej przestrzeni powietrz-
nej).Najpierw gruntownie przebadano jego zdrowie, m. in. 
wzrok i reakcje, potem zaczęto sprawdzać umiejętności 
praktyczne, typowe procedury i tak dalej. Sprawdzono też 
jego pojazd, stan reniferów, ich badania etc. W końcu przy-
szedł czas na test praktyczny. Mikołaj razem z instruktorem 
usiedli w saniach. Mikołaj zaczął sprawdzać checklistę, a 
instruktor wyjął ze swej torby strzelbę.

— Po co ta strzelba? — zdziwił się Mikołaj.
Instruktor odpowiedział ściszo-

nym głosem:
— Nie powinienem ci o tym 

mówić, ale w tym ćwiczeniu pod-
czas startu stracisz jeden z silników. 

KURIER WILEŃSKI • Sobota,  13 — poniedziałek, 15 grudnia 2014 r.16 DLA DZIECI

JEDZIE ZIMA

Przypłynęła chmura sina.
Od północy wiatr zacina.
Kot wyjść z domu nie ma 
chęci.
Coś się tam na dworze 
święci!
Kraczą wrony na parkanie:
— Jedzie zima, groźna pani!
I już lecą z nieba śnieżki,
zasypują drogi, ścieżki,

pola, miedzę i podwórka,
dach, stodołę, budę Burka.
Kraczą wrony na jabłoni:
— Jedzie zima parą koni!
Mróz ściął lodem brzeg stru-
myka.
Zając z pola w las pomyka.
Krasnalowi zmarzły uszy,
już spod pieca się nie ruszy!
Kraczą wrony na brzezinie:
— Oj, nieprędko zima mi-
nie!

Dowcipna sytuacja ze św. Mikołajem!
Podzielcie się na drużyny 

— nie mniejsze niż po trzech 
graczy. Każda drużyna wy-
myśla gatunki filmów i rysuje 
ich symbole na kartkach, np. 
serce oznacza romans, pisto-
let — kryminał, klaun — to 
komedia, a kapelusz kowboj-
ski — western. 

Połóżcie gotowe kartki 
jedna na drugiej pomalowa-
ną stroną do dołu. Oprócz te-
go zapiszcie na osobnych kar-
teczkach kilka haseł oznacza-
jących czynności lub sytuacje, 
np.: „podwieczorek”, „spa-

cer”, „praca”, „odpoczynek” 
itp. Teraz zbierzcie wszystkie 
karteczki i dobrze je wymie-
szajcie. Drużyny losują kolej-
no kartkę z rodzajem filmu 
i hasło. Uwaga, nie wolno 
zdradzać, co Wam przypa-
dło! 

A teraz, krótka narada i 
czas na przedstawienie: ode-
grajcie krótką scenkę albo 
opowiedzcie historię pasują-
cą do tematu.

Ciekawe, czy ktoś z Was 
posiada talent aktorski…

Wesołej zabawy!

Gry i zabawy: jak w filmie

Znajdź wyjście z labiryntu Czym jeździ Święty Mikołaj?
 Nie wiadomo, nie wiadomo… Nikt nie wie, jak, kiedy, 

kędy, czym lub na czym przyjdzie, przyjedzie, przyleci 
Święty Mikołaj! Mikołaj jest bardzo elastyczny i wbrew 
temu, jak wygląda — taki sobie nieporadny staruszek — 
jest bardzo współczesny! Możemy go spotkać na nartach, 
łyżwach, rolkach, rowerze, motorze, za kierownicą w sa-
mochodzie, a być może nawet uda mu się dosiąść żyrafy?!

Święty Mikołaj to jeden z najpopular-
niejszych świętych. 

Za swojego patrona obrali go: piwo-
warzy, marynarze, rybacy, aptekarze, 
producenci perfum, flisacy, notariusze, 
a także uczeni, piekarze, złodzieje, mali 
chłopcy i lichwiarze. 

Opiekuje się również więźniami, ad-
wokatami, pannami na wydaniu oraz 
uczniami.

Mikołaj — popularnym świętym
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...Niesławnej pamię-
ci Adam książę Poniński, 
podskarbi koronny, mar-
szałek sejmu, który za-
twierdził I rozbiór Polski, 
został uwięziony w 1789 i 
oddany pod sąd sejmowy 
za łapownictwo i wysługi-
wanie się obcym mocar-
stwom, ale udało mu się 
zbiec z więzienia. Wraz z 

kompanami uciekał z War-
szawy tratwą w dół Wisły. 
Przepływając koło Torunia 
połakomił się na toruńskie 
pierniki. 

Kazał zatrzymać łódź 
pod miastem, ukrył się w 
chatce rybackiej, a sługę 
wysłał do miasta po pierni-
ki i gorzałkę. Tam dosięgła 
go pogoń. Sprowadzono 
go do Warszawy, sądzo-
no i skazano na banicję. 
Niestety, wyrok uchyliła 
wkrótce Targowica. 

Książę Adam wiedział 
co dobre i to, poniekąd, go 
zgubiło. 

A to ciekawe: łakomstwo 
się nie popłaca

P O K O L O R U J ! ! !

Orzechowy Łasuch
Autorstwa Roberto Mezquita

Łatwo zostać łakomczu-
chem, kiedy mamy na coś 
wielką ochotę. Nie możemy 
się temu oprzeć, a kiedy już 
zaczniemy z radością pałaszo-
wać, nic nam w tym nie prze-
szkodzi. Niestety, łakomstwo 
nie popłaca, dlatego...

Tak, tak — łakomstwo za-
wsze się źle kończy. Przekonał 
się o tym również Kogutek. 
Na szczęście znalazły się oso-
by, które mu pomogły. Dzięki 
ich wysiłkowi i trudowi ba-
jeczka ma pomyślne zakoń-

czenie. A może Wy też pomo-
żecie Kogutkowi? Dowiedzcie 
się sami, co takiego zbroił.

Książka to najlepszy przyjaciel

AlfAbet DobryCh MAnier 
Serwetka — papierowa służy do wycierania nosa, 

ust i palców. Nie wycieramy ręką! 
Samochwalstwo — jeżeli dokonaliście czegoś do-

brego, to zauważą to inni — to jest prawdziwa nagroda 
za dobry uczynek. 

Szaleństwo — jest potrzebne, jeżeli umiarkowane i 
nie robi krzywdy innym. 

Śmiecenie — człowiek cywilizowany nie wyrzuca 
śmieci, gdzie popadnie. Trzeba pamiętać o śmietnikach 
i specjalnych pojemnikach!

Prawie w każdej lodów-
ce, to znaczy w zamrażal-
niku, znajdzie się kostka 
lodu. Weźcie kostkę lodu 
i wrzućcie ją do szklanki z 
zimną wodą — lód zosta-
nie na powierzchni, bo jest 
lżejszy od wody. Następ-
nie weźcie kawałek nitki i 
jeden koniec opuśćcie na 
kostkę lodu. Posypcie lód 
solą — nitka przymarznie 

do lodu i powinno Wam 
się udać wyciągnąć kostkę 
lodu z wody za nitkę!

Dlaczego tak się stanie? 
Sól spowoduje, że lód za-
cznie się topić, a potem 
z powodu otaczającej go 
zimnej wody zamarznie 
znowu, tym razem wraz z 
nitką.

Udanych eksperymen-
tów!

lodowy eksperyment: 
kostka lodu na nitce

ALE DOWCIP! 

Sąsiad spotyka 
na schodach 
Fąfarę i mówi:
— Dzień dobry! 
Czy wyjeżdża 
pan gdzieś na 
święta?
— Oczywiście.
— A można 
wiedzieć dokąd?
— Jeszcze nie 
wiem. Chcę sobie 
samemu zrobić 
niespodziankę. 


