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Powoli zaczynamy wracać z wakacji i zastanawiać się nad tym, co nas czeka 
od 1 września… Dajcie sobie jeszcze chwilę wytchnienia i radości z tego, co 
przeżyliście, poznaliście, zobaczyliście, dotknęliście tego lata — początkowo 
chłodnego, a pod koniec upalnego — wspaniałych wakacji 2015 roku. 

Z pewnością każdy z Was przywiózł wiele pamiątek, ale dzisiaj raczej pomó-
wimy o zdjęciach — bezcennych kronikarzach wszystkich Waszych pomysłów i 
wyczynów. 

W którą ramkę najchętniej włożylibyście pamiątkowe zdjęcie z 
wakacji? Wybierzcie jedną z opisanych i przeczytajcie kilka słów o 
sobie, a potem przetestujcie swojego kumpla.

Ramka prawdę Ci powie… 
Ramka z rybkami
Lubisz: poznawać ludzi, ale jesteś trochę nieśmiały.
Tęsknisz za: szumem morza, którego masz szansę 
słuchać tak rzadko.
Masz nadzieję, że: znajdziesz przyjaciela na całe ży-
cie, z którym będziesz siedzieć w jednej ławce.

Ramka z siodłem
Lubisz: przygody i trudne zadania. O znajomość z 
Tobą stara się wiele osób.
Tęsknisz za: wielką przygodą, która Cię jeszcze nie 
spotkała.
Masz nadzieję, że: znajdziesz czas nie tylko na na-
ukę, ale i zabawę na podwórku.

Ramka ze słonecznikami
Lubisz: opiekować się zwierzakami i małymi dzieć-
mi. Nie przepadasz za pożyczaniem swoich ciu-
chów. Tęsknisz za: babcią i jej miłymi pochwałami.
Masz nadzieję, że: nikt Cię nie zawiedzie i nie oszu-
ka.

Ramka z ubraniem
Lubisz: zaskakiwać wszystkich swoim zachowa-
niem. Jesteś odważny i masz swoje zdanie, którego 
potrafisz bronić.
Tęsknisz za: przyjacielem, który mówi, kiedy słu-
chasz, a milczy, kiedy Ty mówisz.
Masz nadzieję, że: rodzice zechcą wysłuchać Two-
ich problemów.

Ramka z kaczorami
Lubisz: święty spokój. Twoi znajomi uważają, że 
jesteś trochę dziecinny, ale wcale się tego nie wsty-
dzisz, bo jest Ci z tym bardzo dobrze.
Tęsknisz za: przedszkolnymi zabawami w teatrzyk, 
dom, szkołę. Masz nadzieję, że: mama zgodzi się, 
żeby odwiedzał Cię kolega z podwórka.
A może macie pomysł na inną, piękną ramkę do 
swojego zdjęcia z wakacji?
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A teraz proponuję własnoręczne wykonanie 
ramki na zdjęcia, które warto upamiętnić. 

Ramki do zdjęć z pudełek po płytach CD

Jeśli w domu poniewierają się jakieś niepotrzebne pudełka 
na płyty CD, to nie wyrzucajcie ich, bo można z nich zrobić 
proste, a zarazem efektowne, ramki na wakacyjne zdjęcia. 
Do wykonania ramek potrzebne są, oczywiście, pudełka na 
płyty CD, tzw. „slimy” oraz trochę grubej tektury. Przyda 
się też klej, taśma klejąca i wszystko to, co macie pod ręką, 
np. kolorowe papiery, tkaniny, guziki, muszelki, taśmy pa-
smanteryjne, szkiełka, suszone liście, piórka i inne. 
Z kartonu wytnijcie ramkę — posługując się pudełkiem od 
CD jako szablonem. 

Otrzymaną kartonową ramkę
można teraz ozdobić według własnego uznania. Możecie 
okleić ją ozdobnym papierem lub tkaniną, a na wierzchu 
przykleić drobne elementy ozdobne. Jeśli nie macie akurat 
ładnego papieru do oklejania ramki, to wydrukujcie go so-
bie, korzystając z dostępnych w internecie wzorów papie-
rów do scrapbookingu.

Ozdobioną ramkę należy teraz
nakleić na pudełko, a wybra-
ne zdjęcie przymocować przy 
użyciu taśmy klejącej pod 
wierzchnią częścią pudełka. 

Teraz możecie ustawić gotową 
ramkę, lekko ją otwierając (jak 
na zdjęciu jeszcze bez dekora-
cji).

ALE DOWCIP!

Podczas wycieczki do muzeum Mą-
drala zainteresował się tabliczką, 
która była umieszczona przy mumii. 
— Tu jest napisane „2466 P.V.B.”. 
Co to może znaczyć? — pyta kolegę 
Mądrala. 
— To chyba rejestracja wozu, który 
potrącił tego nieboszczyka.

Czy rośliny mogą się 
pocić? 

Można tak powiedzieć, 
ponieważ oddają ciecz i 
w tym sensie rzeczywiście 
się pocą! Niektóre rośliny 
więcej, a niektóre wcale 
— jak kaktusy. 

Tajemnice roślin

KRZYŻÓWKA 

Gry i zabawy
Celny rzut! 

Uczestnicy gry ustawiają się na wyznaczonej linii. 
Każdy ma np. po trzy szyszki. Ich zadaniem jest trafić 
szyszką do kółka, które zostało narysowane w odpo-
wiedniej odległości od wyznaczonej linii przez prowa-
dzącego. Prowadzący odnotowuje również popraw-
ność rzutów oraz zapisuje ilość zdobytych punktów. 
Wygrywa oczywiście ten, kto najwięcej razy trafi 
szyszką do wyznaczonego kółka, które za każdą kolej-
ką może przesuwać się o krok lub dwa. 
Wesołej zabawy i celnych rzutów! 


