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Pozdrawiam serdecznie i zapraszam wszystkich 
moich przyjaciół i czytelników na małe co nie-
-co. O co chodzi? Otóż proszę szanownego Pań-
stwa, o wszystkim po trochu. Obiecam z całą 
pewnością, że nudno nie będzie! Dobrej zaba-
wy! Grunt – to dobrze się bawić! Są to dla Was 
znane i bardzo lubiane gry, ale nigdy nie trzeba 
o nich zapominać. Jeżeli coś jest naprawdę do-
bre, to nie może się znudzić – nigdy! 

Berek – gra zdecydowanie zbioro-
wa, bo jeśli bierze w niej udział więk-
sza grupa, frajda jest większa. Z grupy 
wybieracie jedną osobę (berka), reszta 
osób rozprasza się wokoło. Berek pró-
buje złapać kogoś ucieka- jącego 
przed nim. Jeżeli uda mu 
się kogoś dogonić, to kle-
pie go krzycząc „berek!” i 
natychmiast ucieka. Oso-
ba dotknięta zostaje „ber-
kiem” i teraz ona goni ucie-
kające osoby. Zabawa ta 
na pewno poprawi Waszą 
kondycję fizyczną. 

Przeciąganie liny – 
do tej zabawy wystarczy 
tylko kawałek sznurka. Z 
uczestników zabawy for-
mułujemy 2 drużyny. Na-
stępnie na ziemi wyznaczamy miej-
sce, gdzie będzie środek liny, jeżeli 
której z drużyn uda się przeciągnąć 

przeciwnika przez wyznaczony punkt – 
oznacza to wygraną.

Ciuciubabka – zabawa ta 
jest bardzo podobna do 

„berka”. Zasady nie są 
zbyt skomplikowane. 
Jednej osobie zawią-
zujemy oczy, okręca-
my ją w kółko kilka 
razy, żeby straciła wy-

czucie kierunku, a na-
stępnie rozbiegamy się. 

Ciuciubabka musi kogoś 
złapać, żeby ten ktoś 
mógł zając jej miejsce. 
Granie ma sens, jeśli 
rozgrywa się w jakiejś 

ograniczonej przestrzeni, 
bo na zupełnie otwartej ciu-
ciubabka nie ma szans.

W chowanego – potrzeb-
ne będzie miejsce pełne zaka-

marków, w których można się schować 
(świetną rolę odgrywa tu zabudowany 
plac zabaw lub park). Najpierw wybiera-
my osobę, która będzie szukać pozosta-
łych. Osoba wytypowana do szukania 
odwraca się, zakrywa rękami oczy i 
liczy do dziesięciu, po to, by inni zdążyli 
się schować. Kończy odliczanie i zaczy-
na szukać kolegów. 

Jeżeli kogoś znajdzie, co sił w nogach 
biegnie, żeby swoje odkrycie „zaklepać” 
w miejscu wcześniej wybranym do te-
go celu. Osoba, którą znaleziono, ściga 
się z szukającym, aby go wyprzedzić i 
„zaklepać” się pierwsza. Jeżeli jej się 
to uda, wygrywa. Szukający musi bar-
dzo pilnować, żeby reszta grupy za jego 
plecami nie opuściła niepostrzeżenie 
swoich kryjówek i nie „zaklepała” się 
sama. Jeśli taki szukający sam nikogo 
nie znajdzie albo jest za wolny, musi w 
następnej kolejce znowu szukać innych. 
Jeśli znajdzie wszystkich, to kryje pierw-
sza znaleziona osoba.

Stare dobre zabawy podwórkowe

Dziwne rekordy
• Sofa o nazwie Casual Lofa może osiągnąć pręd-
kość do 139km/godz.:
• Sofa ta jest w pełni dopuszczona do ruchu koło-
wego, posiada dowód rejestracyjny i jak normalny 
pojazd musi przejść coroczne badania techniczne! 
Wyposażona jest także w parę nietypowych urzą-
dzeń między innymi:
• kierownica zastąpiona jest tacką na pizzę;
• ręczny hamulec zastąpiła puszka po napoju, a 
dźwignia zmiany biegów przybrała postać tabliczki 
czekolady.
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Zaplątany leśny labirynt

W jaki sposób zwierzęta 
opiekują się swoim potomstwem? 
Rodzice niektórych zwierząt, np. żab, motyli, wa-

żek czy chrabąszczy w ogóle nie opiekują się potom-
stwem. Inaczej jest wśród ssaków i ptaków. 

Młode ssaki nie przeżyłyby bez mleka matki. 
Również ptaki karmią swoje pisklęta, np. sikorka 
przylatuje z karmą do gniazda około 350 razy w ciągu 
doby. 

Ptaki i ssaki bronią swoich młodych w czasie zagro-
żenia. Łabędź może być niebezpieczny, gdy są przy 
nim młode. Bardzo niebezpieczna może być locha 
– samica dzika, gdy niepokoi się o swoje warchlaki. 
Ptakiem, który wcale nie opiekuje się potomstwem, 
jest kukułka. Dlaczego niektóre młode zwierzęta są 
inaczej zabarwione niż ich rodzice? Młode niektóry-
ce zwierzątka mają charakterystyczne ubarwienie, 
np. sarniątka mają na sierści 
białe plamki, pisklęta perko-
za i warchlaki dzika mają 
kolorowe paski. Dzięki ta-
kiemu ubarwieniu 
zwierzęta te są 
mniej widocz-
ne. Stanowi 
to skuteczną 
ochronę przed 
drapieżnikami. Śmieszne zagadki 

• Co to jest: zielone, czer-
wone, niebieski, a jak pod-
skoczy białe? 
Odp. Nie wiesz? Ja też nie, 
ale fajnie zmienia kolory...

• Co to jest krzyżówka kro-
wy z żółwiem? 
Odp. Cielę w kasku

• Krzyżówka węża z jeżem? 
Odp. Drut kolczasty

• Z czego się składa przed-
dzidzie dzidy krótkiej bojo-
wej ogólnowojskowej? 
Odp. Z przeddzidzia 
przeddzidzia, sróddzidzia 
przeddzidzia, i zadzidzia 
przeddzidzia

• Co ma dziesięć tysięcy 
kalorii? 
Odp. Pięć tysięcy Tic-ta-
ców

Zróbcie to sami:  Papierowa 
czapka z daszkiem

Nadeszły gorące i sło-
neczne dni, w których na-
leży szczególnie zwrócić 
uwagę na zabezpieczenie 
głów. W letnie dni bardzo 
często organizuje się róż-
nego rodzaju przyjęcia dla 
dzieci, przyjaciół, rodziny, 
znajomych i sąsiadów na 
powietrzu i właśnie wte-
dy dobrze jest pamiętać o 
nakryciach głowy chronią-
cych przed słońcem. 

Warto przygotować 
wcześniej papierowe czap-
ki. Tradycyjne czapeczki 
urodzinowe, niestety, nie 
dają odpowiedniej ochrony. 
Proponuję więc wykonanie 
czapki z daszkiem. 

Czapkę można przygotować 
na kilka sposobów:

• patrząc na zdjęcie 
przykładowe, narysować i 
skleić podobną; 

• dokonując tego same-
go, pokolorować lub zrobić 
aplikację na czapce; 

• można też pobrać 
szablon komputerowy i w 
komputerowym programie 
graficznym dodać napisy lub 
obrazki, a nawet zdjęcia. 

Oto strona internetowa, 
na której znajdziecie sza-
blon do wykonania czapki z 
daszkiem: www.abcgospo-
dyni.pl/czapkazdaszkiem 

Dziewczynka zgubiła się 
w lesie. Na szczęście jej 

wierny przyjaciel ma 
świetny węch – po-

móżcie pieskowi 
odnaleźć dro-

gę do dziew-
czynki.


