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Wszyscy doskonale wiemy, jak wiele zalet posiada
dla naszego organizmu przebywanie na świeżym
powietrzu. Skończyły się dni, popołudnia, wieczory i poranki, kiedy z powodu zimna i brzydkiej
pogody trzeba było zostać w domu. Jest lato, jest
czerwiec i na dworze zawsze jest ciepło i przyjemnie nawet wówczas, kiedy pada deszcz, bo ten
deszcz jest ciepły! Co może stać się przyczyną, że
nie bardzo wiemy, co robić na podwórku? Brak
pomysłu. Tak się zdarza. Nie ma jednak sytuacji
bez wyjścia. Proszę zaglądać do POCOPOTKA
dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty przez całe lato, a za każdym razem znajdziecie tu ciekawą
propozycję na zabawę!

Wakacyjna podróż dookoła świata
A zaczniemy od… naszych
najbliższych sąsiadów !
Łotwa

Uwaga! Uwaga! Rozpoczynamy wakacyjną podróż dookoła świata.
Tego lata przemierzymy wszystkie kontynenty i
odwiedzimy wiele krajów.

To kraj, w którym można poczuć ducha wschodniego pogaństwa. Jest krajem wielkich imprez na
wolnym powietrzu, zwłaszcza latem.
Po rzekach pływa się
łodzią i kajakiem, co dostarcza wiele niesamowitych przeżyć. Największą

Wyścig szyszek
Zabawa polega na tym, że wyznaczamy odcinek zaczynający się startem i kończący metą. Każdy z uczestników ustawia się na linii startu i kładzie na głowie
szyszkę (może być również jakiś inny przedmiot). Na
słowo start zawodnicy ruszają na przód. Wygrywa ten,
kto pierwszy doniesie szyszkę na głowie do mety. Szyszki nie można
trzymać rękami ani w żaden
i n ny
sposób podtrzymywać. Jeżeli
któremuś z graczy w czasie wyścigu spadnie
szyszka z głowy,
cofa się na sam
początek i zaczyna wyścig od
początku.

atrakcją tego nadbałtyckiego kraju jest Ryga. Nazywana często perłą Bałtyku, uchodzi za jedno z
najbardziej przyjaznych
turystom miast na świecie.
Choć tutejsza Starówka
jest niewielka, w żadnym
stopniu nie umniejsza to
jej uroku.
Znajdziemy tu kompleksy średniowiecznych
kamienic kupieckich, Dom
Bractwa Czarnogłowych
czy też gotyckie kościo-

ły z wieżami sięgającymi
nieba. Magnesem przyciągającym do leżącego nad
Dźwiną miasta jest również secesja. Piękne budowle o płynnych liniach,
dekorowane motywami
baśniowymi, mitologicznymi i abstrakcyjnymi, określane są mianem pereł architektury ryskiej.
Na dzisiaj tylko i aż tyle, ale dłużej tu zostać nie
możemy. Czeka nas świat!
W drogę!

Czy wiecie, że...
alfabet japoński obejmuje około 20 tysięcy skomplikowanych znaków, z których tamtejsze ministerstwo oświaty
wybrało około 1 900 obowiązujących w codziennym użyciu. Z tych opracowano z kolei alfabet liczący ponad 800
znaków – zwany kanji – którego uczą się dzieci w szkołach
podstawowych. Prawie wszystkie znaki tego alfabetu odczytuje się dwojako – na sposób japoński i na sposób, wywodzący się z pierwotnego brzmienia chińskiego.

Ale dowcip!
Mama tłumaczy Mądrali:
— Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba!
— A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina?
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Gumienniki

Książka na wakacje

To małe demony domowe, zamieszkujące w gumnach, czyli miejscach przechowywania snopów zboża
przed młóceniem. Mają
postać małych, metrowych
dziadków z wąsami, brodą i
długimi włosami. Mogą się
jednakowoż zmieniać w kota. Potrafią szczekać jak psy,
zaś ich oczy świecą w ciemnościach.
Tak samo, jak inne demony, Gumienniki nie są ani
dobre, ani złe. Z jednej strony pilnują zbiorów przed ogniem i szkodnikami, z drugiej
mogą to samo zboże podpalić lub zanieczyścić, jeśli ludzie
wezmą się za młóckę podczas silnego wiatru albo w dzień
świąteczny.
Są też Gumienniki wyjątkowo wrażliwe na brak szacunku. Najłatwiej ze wszystkich demonów się obrażają
i najtrudniej jest je potem przebłagać (zanim narobią
strasznej szkody). Należy pamiętać, że Gumiennikowi
należy się tradycyjnie pierwszy talerz owsianki z ziaren
nowego zbioru. Dzisiaj niewielu gospodarzy ma gumna.
Ciekawe, gdzie zamieszkują. Może w traktorach i innym
sprzęcie???

Wakacje z duchami

Ten labirynt nie należy do najłatwiejszych, ale macie
więcej czasu, bo szkoła i lekcje skończyły się. Powoli,
powoli, a z pewnością dotrzecie do mety. Powodzenia!

Autorstwa Adama Bahdaja

Praca detektywa wymaga poświęceń i wyrzeczeń.
Trzeba przemóc drżenie kolan i tropić złodziei także
późną nocą. Ćwiczyć umiejętność dedukcji nawet podczas deseru.
Przejrzeć czyjeś notatki jak poranną gazetę i nie
przejmować się cieniem, który od tygodnia snuje się za
nami, także po zmierzchu.
Trójka przyjaciół spędza wakacje u cioci. Nie zamierzają się nudzić! Po wybudowaniu
szałasu-bazy przystępują do tropienia okolicznych przestępców. Z zaskakującym skutkiem… Doskonała lektura
dla wszystkich miłośników zagadek detektywistycznych!

Krótko o... SOLI
• Gdzie występuje
sól? Dużo soli zawierają morza i oceany. Sól
występuje również w postaci kopalnej soli kamiennej i w solankach,
czyli bardzo zasolonych
wodach podziemnych.
• Do czego wykorzystuje się sól? Sól jest
niezbędnym dodatkiem
do pożywienia. Podnosi
smak potraw i uzupełnia
w naszym organizmie
składniki potrzebne dla
zdrowia.
• Sól jest najstarszym
środkiem konserwującym żywność. Zapobiega psuciu się produktów
podczas przechowywania.
• W postaci kostek
do lizania podaje się ją
zwierzętom hodowanym
przez człowieka.
• Wykorzystuje się ją
także w lecznictwie —

do kąpieli oraz inhalacji,
czyli wdychania rozpylonych cząsteczek soli.
•
Gruboziarnistą,
tzw. sól drogową, stosuje
się zimą do posypywania
dróg, aby zmniejszyć ich
oblodzenie.

