
12 DLA DZIECI KURIER WILEŃSKI • Wtorek, 21 lipca 2015 r.

Zachodzące wieczorem słońce jest niewielkie, zło-
cistoczerwone i otoczone żółtą oraz jasnoróżową 
zorzą, a mgły kładą się o zmierzchu w zagłę-
bieniach terenu… Trawa na łące jest znacznie 
chłodniejsza niż powietrze ponad nią…  Nad 
morzem bądź dużym jeziorem lekki wiatr wieje 
w kierunku wody…  W górach łagodne po-
dmuchy idą od strony szczytów… Nocą na 
rozgwieżdżonym, granatowym niebie pojawia się 
zielonkawa poświata…  Gwiazdy nie migoczą, a 

podczas pełni księżyca, w znacz-
nej odległości od niego, bywa 
widoczny szeroki, biały pier-
ścień – tak wygląda zachód 

słońca zwiastujący pogodę. 
Piękny – prawda?! A oto in-
ne przepowiednie, które wróżą 
nam słoneczne wakacje. Ta-

kich pięknych życzę wam aż do 31 
sierpnia. 

Wakacyje dowcipy!
Turysta zachodzi w deszczu do wiejskiej chaty. Go-
spodarz gościnnie częstuje go gorącą strawą. Turysta 
zajadając, spostrzega, że do talerza leci mu z góry 
woda... 
— Dach przecieka! 
— Wiem…
— To dlaczego nie naprawicie?! 
— Nie mogę, przecież deszcz pada. 
— To dlaczego nie naprawicie, kiedy nie pada?!! 
— A, bo wtedy nie cieknie...

Czary-mary: ładna pogoda! 
• Rankiem zanikają nocne mgły, a obfita rosa na trawie szyb-
ko wysycha. 
• Poranna zorza jest żółta i zielonkawa. 
• Wschodzące słońce wygląda jak niewielki, promienisty 
krążek. 
• Nadchodzące ze wschodu pierzaste obłoczki zwiastują do-
brą pogodę również na następny dzień.
• W górach szczyty są oddalone i lekko zamglone. 
• Nad wodą w kierunku lądu wieje lekki wiatr. 
• Kiedy w ciągu dnia pająki zajęte są snuciem pajęczyny, bę-
dzie z pewnością sucho. 

Wakacyjna podróż dookoła świata — na krańce świata
Opuściliśmy tajemnicze Indie i po-

przez świat elfów oraz żeglugę dotar-
liśmy w naszej wakacyjnej podróży 
dookoła świata na… koniec świata! 

• Malezja — najlepsza turystycznie 
• Esencja kraju – tanio, egzotycznie, 
bezpiecznie i niemal zero turystów. 
• Malezja jest świetnym wyborem na 
pierwszy wyjazd z plecakiem – bezpiecz-
na, przyjazna, różnorodna i względnie 
tania. W jednym miejscu trzy kultury: 
Hindusi, Chińczycy i Malajowie i ich 
religie: islam, hinduizm i buddyzm. W 
jednym miejscu dosłownie. Wystarczy 
przejść w linii prostej dwa kilometry, 
by poczuć się jak w trzech zupełnie róż-
nych krajach.
• W Malezji można znaleźć praktycznie 
wszystko: rajskie plaże i wysepki, dżun-
glę, kosmopolityczne miasta, mekki 
backpackerów, nocne uliczne imprezy, 
trochę zwiedzania, trochę trekkingu i 
– przede wszystkim – przepyszne je-
dzenie.
• Motto kraju – „W jedności siła”. 

• Kraj ten jest podobnej wielkości jak 
Polska, a więc 5 razy większy od Litwy. 
• Średnia temperatura wynosi w stycz-
niu 27°C, w lipcu 27°C. 
• W kraju tym stosowana jest kara pu-
blicznej chłosty – lepiej nie rozrabiać! 
• Lecąc do Malezji można zobaczyć trzy 
wysepki, które swoim położeniem przy-
pominają uśmiechniętą buzię. 
• Malezję uważa się za jedno z najpięk-
niejszych miejsc do nurkowania na świe-
cie, gdzie piękno raf koralowych zapiera 
dech w piersiach.
• Z miejscową ludnością można poro-
zumieć się w kilku językach: malajskim, 
chińskim, tamilskim i ibańskim – nic, 
tylko się uczyć języków… 

                Malezyjski zwierz

Malezja posiada swego własnego ta-
pira malajskiego, który jest jednym z 
większych tapirów. Nie posiada grzywy. 
Ma charakterystyczne ubarwienie ciała 
– czarne z wyjątkiem grzbietu i boków 
od połowy tułowia, które są białe. Gór-

na warga wraz z nosem tworzy krótką 
trąbę. Zamieszkuje wyłącznie tropikal-
ną dżunglę z gęstym podszyciem. Lubi 
tarzać się w błocie. Dobrze pływa i 
nurkuje. Jest to gatunek zagrożony wy-
marciem.



Wszyscy uczestnicy za-
bawy ustawiają się jedno 
za drugim i rękami łapią 
za pas osobę będącą przed 
nimi. Tworzą tzw. „Smo-
ka”. Zadaniem bawiących 
się jest pokręcenie „Smo-
kiem”, tak aby „paszcza 
Smoka”, czyli ten, kto jest 
na początku, złapał „ogon 
Smoka”, czyli tę osobę, 
która jest na końcu. Jeśli 
się to uda, osoba, która 
została złapana, idzie na 
początek „Smoka” i teraz 
ona łapie jego ogon.

Skoro zabawimy się w 
„Smoka”, to możemy go 
również sobie zrobić!

           Smok

Będzie to układanka z 
wielu elementów. Warto 
się uważnie przyjrzeć smo-
kowi i zastanowić, z jakich 
kół są wykonane jego po-
szczególne elementy. 

Chodzi głównie o zie-
lone koła, bo to ich jest 
najwięcej. Duże koła prze-
znaczamy na brzuch i gło-
wę smoka. Z małych kó-
łek jest wykonany grzbiet i 
uszy. Przyjrzyjcie się ogo-
nowi. 

W górnej części są małe 
kółka, takie jak na grzbie-
cie, w dolnej części kół-
ka są większe. Z uformo-
waniem oczu i języka na 
pewno nie będziecie mieć 
problemów. Naklejcie ele-
menty smoka na karton i 
lekko odchylcie górne czę-
ści kółek. 
  
   Przygotowujemy 21 kółek:

• 3 żółte (2 o średnicy 30 
mm i 1 o średnicy 100 mm),
• 1 czerwone (o średnicy 
30 mm),
• 15 zielonych (2 o średnicy 
100 mm, 5 o średnicy 57 
mm,
1 o średnicy 47 mm i 7 o 
średnicy 30 mm),
• 2 czarne kółeczka wycię-
te dziurkaczem.

KROK I – choć smok 
wydaje się trudną składan-
ką, wykonujemy tylko jed-
no zgięcie na kole – wzdłuż 
średnicy. Zginamy na pół 
wszystkie kółka z wyjąt-
kiem dwóch małych czar-
nych kółeczek, które pozo-
stają niezgięte.

KROK II – przygląda-
my się uważnie smokowi z 
obrazka i próbujemy uło-
żyć takiego z naszych kół. 
W trakcie modelowania 
zwróćcie uwagę na kilka 
elementów układanki:

1. Brzuch smoka for-
mujemy ze zgiętych kółek, 
wsuwając żółte kółko w zie-
lone, tak by na zewnątrz 
pozostała żółta obwódka.

2. Ucho smoka formuje-
my, wsuwając zgięte kółko 
pod większe zgięte kółko, 
które będzie głową.

3. Łapy smoka formu-
jemy w ten sposób, że dwa 
zgięte kółka wsuwamy pod 
brzuch, a pozostałe dwa 
układamy na brzuchu. 
Przyjrzyjcie się, jak zostały 
ułożone łapy na rysunku.

I straszny smok gotowy! 

Zabawki, zabawki – 
marzenie wielu dzieci. 
Miś, lalka, pajac… wszyst-
kie one mają swoją długą 
historię.

Niektórzy ludzie nie 
rozstają się ze swoimi za-
bawkami przez całe życie. 
Stary pluszak, ukochana 
lalka leżą gdzieś na zaku-
rzonych półkach, w piwni-
cach, pawlaczach domów 
i tam skrywają swoje ta-
jemnice. 

Czy wiecie, czym bawi-
li się wasi rodzice? Może 
jeszcze przechowują swo-
je ukochane drobiazgi z 
dzieciństwa? Czy wy także 
macie swoją ulubioną za-
bawkę? Jesteście ciekawi, 
skąd się wzięła?

Galeria historii zabawek

Lalka. Lalki to jedne z 
najstarszych zabawek na 
świecie. Nikt dokładnie nie 
wie, ile mają lat. Są różne 
rodzaje lalek: np. BABY 
born, którą możecie napoić 
i nakarmić, marionetki, spo-
tykane przez was w teatrze 
oraz najpopularniejsza z la-
lek: Barbie. Barbie powstała 
w Kalifornii. Wyprodukowa-
ła ją firma Mattel, a zapro-
jektował Jack Ryan. Rocznie 

sprzedaje 
się około 20 
m i l ionów 
tych lalek. 
Kolekcjo -
nerzy płacą 
dzisiaj za 

najstarsze modele Barbie do 
2 tysięcy dolarów. Lalka Bar-
bie ma brata, który nazywa 
się Ken. 

Piłka. Historia piłek sięga 
czasów starożytnych. Używa-
li ich Egipcjanie, Grecy, Rzy-
mianie.  Współczesne piłki 
pojawiły się na początku XX 
wieku. Większość piłek jest 
elastyczna, a w środku wy-
pełniona powietrzem. Spor-
towcy kopią piłkę nogami, 
odbijają rękami, głową czy 
tułowiem. 
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Pokolorujcie smoka  Gry i zabawy — ogon smoka

Długa i ciekawa historia zabawek — część pierwsza


