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Dzisiaj jest 1 sierpnia! A co to znaczy? A to właśnie znaczy, że mamy jeszcze cały miesiąc wakacji!!! Tym, którzy właśnie teraz wybierają się na wakacyjny wyjazd lub kolonie,
życzę wspaniałej zabawy, wiele przygód, nowych znajomości i w ogóle – wszystkiego najlepszego! Tym, którzy już wrócili, życzę dobrych wspomnień, wrażeń niezapomnianych i
jeszcze całych 30 dni śmiechu, radości i błogiego leniuchowania!

Podróż Bolka i Lolka
W daleką podróż dziś wyruszamy.
Bardzo poważne są nasze plany.
Pakujmy rzeczy, bo czasu szkoda.
W dalekim świecie czeka przygoda.
Gnał nasz dyliżans pośród skal,
Aż w pewnej chwili w przepaść spadł.
Pół dyliżansu odjechało,
A drugie pół z nami zostało.
Bolku, czy widzisz to, co ja?
Tak, Lolku! Widzę pośród skał
Bizona, który skoczyć chce
Prosto na nasze głowy dwie!
A na pustyni lew w prześcieradle
Gnał za człowiekiem, rycząc zajadle.
Hej, przyjacielu! Skocz na dywanik!
Będzie bezpieczny, polecisz z nami!
Ratunek nadszedł w samą porę .
Ten człowiek był gubernatorem
W krainie, gdzie nas powitano
I medalami obradowano.
Zabawki, zabawki – marzenie wielu dzieci.
Miś, lalka, pajac… wszystkie one mają swoją długą historię.
Galeria historii zabawek – część III
Klocki
Kto z Was nie lubi układać klocków?
Najbardziej popularne wśród tego typu zabawek są klocki
LEGO. Lego to firma zabawkarska, założona przez Ole Kirk
Christiansena w Danii.
Jojo
Jojo składa się ze sznurka i kuleczki oraz ciężarka. Jojo najprawdopodobniej pochodzi z Chin, a w Grecji znano je
już ponad 2 tys. lat temu i stamtąd trafiło zapewne
do reszty Europy. Szczyt popularności jojo przypada na koniec XVIII wieku.

Wakacyjny dowcip!
List Mądrali z wakacji: „Jest
pięknie. Świetnie wypoczywam.
Bądźcie spokojni i nie martwcie
się o mnie.
P.S. Co to jest epidemia?”.
Szkoła wróżenia

POKAŻ DŁOŃ – POWIEM, JAKI JESTEŚ

Jak nazywamy palce dłoni?

KCIUK – to największy palec.
PALEC WSKAZUJĄCY – ponieważ używamy go do wskazywania kogoś lub czegoś.
PALEC ŚRODKOWY – bo zajmuje środkowe miejsce między
palcami.
SERDECZNY – na nim nosi się obrączkę – świadectwo oddania serca
innej osobie.
MAŁY – bo rzeczywiście jest
najmniejszy.
Jeśli chcecie poznać prawdę o nowo
poznanym koledze, przyjrzyjcie się
uważnie jego kciukowi. Mówi
on o rozumie i woli swojego
posiadacza. Ktoś ma mały
kciuk? Hm, raczej jest niezdecydowanym leniuszkiem!
Popatrzcie na palce – swoje
i swoich przyjaciół – i odczytajcie z nich charakter!
Palce krótkie mają ludzie zdecydowani, którzy potrafią panować
nad swoimi emocjami i nie wzruszają się byle głupstwem.
Długie, wąskie palce mają ludzie bardzo ostrożni i dumni, prawdziwi przyjaciele, którzy ciągle szukają w życiu zmian.
Weźcie do swej dłoni rękę osoby, o której chcecie coś wiedzieć. Jaka
jest ta dłoń? Szeroka i miękka oznaka człowieka leniwego.
Twarda, o suchej skórze cechuje skąpców.
Osoba o krótkich paznokciach to pewnie zazdrośnik.
Dłoń z krótkimi palcami zapewne należy do kłamczucha.
Spójrzcie na palec wskazujący, jeśli jest najdłuższy, może oznaczać
osobę bardzo dumną i wyniosłą.
UWAGA!!! Wróżymy z lewej dłoni!
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Lato jest kolorowe, ale przede wszystkim – zielone. Zieleń nadają,
oczywiście, drzewa. Co wiemy o nas otaczających zielonych olbrzymach?
Magiczna moc wierzby
zajutrz znalazły na nim listek opadły z drzeCzy wiecie, że bazie kotki łykano daw- wa, wiedziały, że dziecko przyjdzie na świat
niej jak „pigułki na zdrowie i siłę”? Ale to bez komplikacji. W Polsce, Niemczech, na
nie wszystko – wierzba uchodziła za drzewo Ukrainie i Litwie zaraz po poświęceniu palm
płodności.
w Niedzielę Palmową, ludzie łykali
Kobiety, które nie mogły doczebazie kotki i uderzali się nawzakać się potomstwa, stroiły ją w
jem gałązkami wierzby, życząc
kwiaty, zawieszały na niej ozdosobie zdrowia i bogactwa. W
by-wota, a śpiewem i zaklęciaten sposób „błogosławiomi domagały się zaspokojenia
no” także bydło wypędzane
swojego instynktu macierzyńpo raz pierwszy wiosną na
skiego. Matka, spodziewająpastwisko.
ca się potomka, wbijała w
ziemię wierzbową gałązkę i
Obecnie wierzbę docenia
podlewała ją przez 30 dni.
się głównie za jej walory
Jeśli się przyjęła i zakwitła,
zdrowotne.
znaczyło to, że dziecko będzie żyć. Kobiety, które baWywar z jej kory ma
ły się porodu, po modlitwie i
działanie napotne i przezawieszeniu na wierzbie wociwgorączkowe, a także
tów, pozostawiały przy jej pniu
uśmierza bóle reumatyczne
jakąś część swojego ubrania. Jeśli nai zatrzymuje biegunkę.

Magiczne zwierzaki
KRUK

Mądry, inteligentny. Kilka
kruków pojawiających się na
horyzoncie miasta, wsi, domu
zwiastuje kłopoty. Ma mocny dziób, którym broni się
nawet przed silnymi zwierzętami. Jest władcą deszczu,
ciemnych chmur i wichru.
Jego krzyk zawsze słyszą ci,
którym grozi niebezpieczeństwo. Oswojony kruk jest
patronem artystów tworzących nocą.

Zagadka
To malutka jest istota,
Która bardzo nie lubi błota.
W różnych miejscach już mieszkała,
W mysiej norce przebywała.
Ocaliła jaskółeczkę,
Poleciała z nią przez rzeczkę.
Tam król elfów dał koronę,
Wkrótce pojął ją za żonę.

LABIRYNT!

