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  Dzieci sobie mówią...
— A my mamy w domu wszystko! – chwali się kole-
żankom mała Ala.
— Skąd wiesz?
— Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama 
powiedziała, że tylko tego brakowało.

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
— Mój tata pływa w marynarce – chwali się pierw-
szy.
— A mój w kąpielówkach – odpowiada drugi. 

Życzymy Wam udanego wypoczynku, blasku słońca, 
samych ciepłych dni, wielkich niespodzianek, niesamowi-
tych wrażeń i uśmiechu na twarzy.Odpocznijcie od szkol-
nego zgiełku, nabierzcie sił na kolejne zmagania z nauką. 
A my – ja i redakcja „Kuriera Wileńskiego” – obiecujemy, 
iż przez cały czas będziemy z Wami. Jeżeli najdzie Was 
ochota lub zabraknie pomysłu czy przyjaciela, to się-
gnijcie do POCOPOTKA, który w każdy wtorek i każdą 
sobotę będzie zapraszał Was do wspólnej zabawy. 

Laptop, drogie szpilki, kuferek pełen kosmetyków, prostow-
nica do włosów – to nietrafiona lista na wakacyjny wypad z 
przyjaciółmi. Choć dla niektórych zostało jeszcze kilka dni 
nauki, to już wszyscy myślą o najbardziej upragnionym cza-
sie w roku, czyli o WAKACJACH! Jedną z podstawowych 
zasad udanego urlopu jest właściwie spakowana walizka. 

Chcę podpowiedzieć Wam, co ze sobą zabrać, by wakacje 
nie okazały się totalną katastrofą. Jest wiele sposobów na 
spędzanie wolnego czasu. Jednak wszystko zależy od miejsca 
wypoczynku. Inaczej pakujemy się, jadąc nad morze, w góry 
czy nad jezioro pod namiot. Jest wiele rzeczy, które mogą 
zepsuć nam wakacje: zła pogoda, nieciekawe miejsce, nudne 
towarzystwo... A do tego niewłaściwie spakowana walizka lub 
plecak – masa niepotrzebnych rzeczy, a brak podstawowych?!
 

Co warto ze sobą zabrać, żeby być 
przygotowanym na każdą okazję.

Zabierzcie ze sobą tylko to, co na pewno Wam się przyda! 
Pod namiot. Weźcie większy bagaż. Plecak uzupełnijcie kari-
matą lub śpiworem. Rzeczy, które absolutnie muszą znaleźć 
się w Waszym plecaku, to tak zwany „niezbędnik”. Należą do 
niego, między innymi, podstawowe kosmetyki (szczoteczka 
+ pasta do zębów, szampon i mydło), balsam do opalania z 
filtrem słonecznym, maść przeciw komarom. Warto ze sobą 
zabrać kilka t-shirtów, ciepłą bluzę i sweter, krótkie spoden-
ki, jedną parę jeansów, coś do spania. Jeśli to dziewczyna, 
to konieczna jedna zwiewna sukienka – wystarczy, aby 

zauroczyć, kogo trzeba.  Nad mo-
rze dodatkowo zabierzcie: okulary 
przeciwsłoneczne, ręcznik na plażę, 

strój kąpielowy i kapelusz lub czap-
kę z daszkiem. Dla umilenia sobie 

czasu możecie wziąć np. karty 
do gry, odtwarzacz mp3, cieka-
wą książkę lub aparat/kamerę 

(pamiętaj o ładowarce:)). Nie 
zapomnijcie o podręcznej ap-

teczce (leki przeciwbólowe/
gorączkowe, od bólu gar-
dła, plastry na otarcia itp.).

wakacyjne abC 

dlaczego zmieniają się pory roku?
noC i dzień

Dlaczego latem jest cie-
pło? Bo słońce jest wysoko 
na niebie i długo świeci 
– powiecie. A zimą? Zi-
mą słońce widać nisko na 
niebie i dzień jest krótki. 
Czemu tak się dzieje? 

Ziemia, niczym zabaw-
kowy bączek, obraca się 
wokół własnej osi (wokół 
siebie). Dodatkowo Ziemia 
kręci się wokół Słońca. 

To wirowanie sprawia, 
że Słońce oświetla czasami 
jedną część kuli ziemskiej, 
a czasami inną. Dzięki te-
mu mamy noc i dzień.

      pory roku

W czasie tej podróży, ru-
chu Ziemi – Słońce nie ogrze-
wa równomiernie jej całej. 
Na tej części Ziemi, która jest 
krócej i mniej ogrzewana, pa-
nuje zima. A na tej części 
Ziemi, która jest ogrzewana 
mocniej, panuje lato. Latem 
słońce widzimy wysoko na 
niebie. I wówczas dociera 
do nas dużo promieniowa-
nia słonecznego, a zatem i 
ciepła. Zimą jest odwrotnie. 
W naszej strefie klimatycz-
nej, na Litwie wyróżniamy 
cztery pory roku. Na niektó-
rych kontynentach są tylko 
dwie.



znajdźcie różnice. te rysunki są prawie takie same, ale prawie czyni różnicę, 
w tym wypadku, w pięciu miejscach. już wiecie, w których? 
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jak dbać o siebie latem?
Początek czerwca, więc każdy z nas zaczyna 

intensywniej myśleć o nadchodzących go-
rących dniach i wakacyjnych podróżach. 
Jak korzystać ze słońca, nie szkodząc 
swojemu zdrowiu?

Najważniejszą rzeczą, na 
którą powinniśmy zwrócić 
uwagę, jest spożywanie 
najmniej 1 litra wody 
dziennie. Pomaga to w 
przemianie materii i do-
starcza nam cenne wita-
miny, a przede wszystkim 
– zapobiega odwadnianiu 
się organizmu.  Kolejnym ważnym elementem naszego 
zdrowia jest odpowiednia dieta. Nie powinno w niej 
zabraknąć dużej ilości warzyw i owoców, gdyż dostar-
czają niezbędnych witamin.

Podczas tej pięknej i ciepłej pory roku powinniśmy 
starać się nosić przewiewne stroje. Nieodłącznym 
tego kompanem będzie codzienna, orzeźwiająca ką-
piel. Trzeba pamiętać, że latem nasza skóra musi być 

lepiej chroniona. Po pierwsze, pamiętajmy o anty-
perspirantach. Podczas upalnych dni jesteśmy o 
wiele bardziej narażeni na nieprzyjemny zapach. 

Dzieje się to dlatego, że człowiek jest 
wyposażony w wiele gru-
czołów potowych, ale nie 
to sprawia, że czujemy się 
niekomfortowo. Pot to tak 
naprawdę bezzapachowa 
substancja. Stanowi poży-
wienie dla bakterii, przez 
co zaczynamy pachnieć 
dość niemiło. 
 Nie należy zapominać 

o tym, aby zapewnić ciału ochronę przed słońcem. 
Najlepszym sposobem na to jest używanie kremów z 
UV, które chronią przed 
szkodliwymi promieniami 
słonecznymi. Pomogą nam 
w tym również okrycia 
głowy: czapki, kapelusze, 
chustki.

zmysłowe Ciekawostki

• Gdy przez dłuższy czas będziecie głaskać receptory 
odpowiedzialne za nacisk, poczujecie łaskotki :)

• Gdy dotkniecie jednocześnie ośrodki odczuwania 
zimna i nacisku, np. ściśniecie zimne, ale suche ubranie, 
będziecie mieli wrażenie, że jest wilgotne. Sprawdźcie 
na praniu z balkonu :)

wiersz do podróży

Pakujmy walizki! Wyjedźmy na wczasy! 
Pomyślmy, gdzie byliśmy ostatnimi czasy. 
Teraz jedźmy zwiedzać nowe góry, lasy! 

Niech ten wakacyjny czas minie nam radośnie, 
aby móc znów za rok, powitać lato po wiośnie.


