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Dzieńdoberek! Wakacje — to rzecz najmilsza, ale jakże miły jest powrót do
szkoły! Nie każdy z Was dzisiaj to rozumie, ale temu, kto tak czuje — szczerze gratuluję. Inni zrozumieją to za lat kilka lub kilkanaście. To wspaniałe
— powrócić do murów, w których wszystko i wszystkich się zna, gdzie można
się czegoś nauczyć, pobawić, pohałasować i cicho posiedzieć, nawiązać nową
przyjaźń i wzmocnić starą i robić jeszcze wiele, wiele, wiele…
Nadszedł właśnie czas, aby solidnie przygotować się do tej „wyprawy”.

Szkolne zakupy
Szkolne zakupy zróbcie razem z mamą, rodzicami. Nawet jeśli uważacie, że to najnudniejsza czynność
na świecie — tym
razem nie odpuszczajcie. Będziecie mieli
wpływ na to, co znajdzie
się w Waszym szkolnym
plecaku. Nie kupujcie wszystkiego, co zobaczycie na półkach. Wbrew pozorom, w szkole nie
trzeba mieć wypasionego sprzętu do pisania i
rysowania. W zupełności wystarczy zaopatrzyć
się w:
• tornister — miejsce, którym styka się z
plecami, powinno być usztywnione, a szelki nie
mogą być wąskie;
• piórnik — najlepiej nie za duży, bo to zawsze rzecz do dźwigania, jeśli będzie miał prze-

Gry i zabawy
Piłka górą — piłka dołem
Wszyscy uczestnicy zabawy dzielą się na dwie
grupy. W każdej powinna być taka sama liczba osób.
Jeżeli ktoś został, to będzie prowadzącym. Potrzebna
Wam będzie, oczywiście, piłka i to nie jedna, a dwie.
Jeżeli jest Was bardzo dużo, możecie podzielić się na
trzy drużyny, będzie ciekawiej, ale wówczas będą potrzebne również trzy piłki.
Teraz, kiedy już macie drużyny, powinniście ustawić
się jeden za drugim w rozkroku i lekko pochyleni do
przodu. Na sygnał prowadzącego lub kogoś z graczy
(ale musi to być ustalone, kto da sygnał do rozpoczęcia

gródki — łatwiej będzie Wam w nim utrzymać
porządek;
• rzeczy do pisania — trzy ołówki, dwa długopisy, pióro;
• przybory do malowania i rysowania —
kredki, farby plakatowe, kilka pędzli różnej
grubości, blok rysunkowy, kubeczek na wodę;
• pozostałe niezbędne przybory — temperówka, linijka, gumka do ścierania, klej, nożyczki, wycinanki, cienkie zeszyty w kratkę i trzy
linie.
Potrzebne będą jeszcze rzeczy niezwiązane
z pisaniem, np.: buty na zmianę, strój gimnastyczny i na basen, pudełko na kanapki.
Na pierwszych zajęciach nauczyciele powiedzą Wam dokładnie, co musicie przynosić do
szkoły, co możecie zostawiać w szafkach, a co
zupełnie się Wam nie przyda. Jeśli czegoś z potrzebnych rzeczy nie macie — nie denerwujcie
się, zawsze możecie je dokupić.
Udanych zakupów!
gry) pierwszy zawodnik w każdej z
drużyn w rzędzie podaje między nogami
z rąk do rąk piłkę.
Kiedy piłka dojdzie do ostatniego
zawodnika, wszyscy
wyciągają ręce w górę
i podają piłkę górą tak,
żeby wróciła z powrotem.
Czyja piłka szybciej
wróci do rąk pierwszego zawodnika, ta
drużyna wygrywa.
Wesołej zabawy!

DLA DZIECI 13

KURIER WILEŃSKI • Wtorek, 25 sierpnia 2015 r.

Telefoniczne ciekawostki
„To ja, mój ojciec. Syn
do szkoły dziś nie przyjdzie” — jedna piąta naszych rodaków podczas
rozmowy przez telefon
podszywa się pod inną osobę. To europejski rekord.
• Najwięcej czasu na
rozmowy telefoniczne
poświęcają Brytyjczycy, Włosi i Rosjanie. Co

piąty Anglik tkwi przy
aparacie około 8 godzin
tygodniowo.
• 60 proc. Niemców w
trakcie połączenia telefonicznego przestaje skupiać się na tym, co mówi
rozmówca, i odsuwa słuchawkę od ucha.
• 8 godzin tygodniowo na telefonowanie poświęca 0,2 proc. Polaków,
1 proc. Austriaków i 2
proc. Norwegów.
Ludzie SMS-ują

Denerwujacysms denerwujacysms denerwującysms denerwujacysms
czyjuzsiedenerwujeszdenerwujacysms niedenerwujsietotylkojatwojdenerwujacysms

KOCIE DOWCIPY
Co lubią koty, jak jest bardzo gorąco?
Lody o smaku myszy.
Dlaczego koty mają pomarszczone noski?
Bo ciężko je wyprasować.
Pyta kot kota:
— Jakie zwierzę potrzebuje naoliwienia?
— Mysz, bo piszczy.
— Co ma wiele zębów, ale nie może gryźć?
(I nie jest to kot!)
— Grzebień.

LABIRYNT

Cudowne motyle
Motyle są jednymi z najpiękniejszych owadów żyjących na świecie. Na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy (chyba nie lubią zimna!), żyje aż 150 tysięcy gatunków, z czego ponad 3 tysiące w granicach naszego kraju.
Motyle żyjące nocą to ćmy. Większość odżywia
się nektarem kwiatowym za pomocą zwiniętej
trąbki zwanej ssawką, która rozwija się, gdy są
głodne. Motylki mają na głowach czułki, które
służą im do wąchania i słuchania. Ich bardzo
delikatne skrzydełka są pokryte łuseczkami.
Aby te piękne stworzenia mogły nas cieszyć
swoim wyglądem, muszą jakoś pojawiać się
na świecie. Wygląda to tak: z malutkiego jajka
wykluwa się mięciutka gąsienica,
która po najedzeniu się przepoczwarza się w poczwarkę.
Poczwarka przyczepia się
i wisi spokojnie głową w
dół aż do momentu, kiedy
przepoczwarzy się w pięknego motyla...
Tajemnice roślin
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.

Jeżeli pragniecie dowiedzieć się czegoś
więcej o sobie lub swoich kolegach, proponuję zaprosić ich na… lody! Tak, tak, to,
jakie lody lubicie Wy lub Wasi przyjaciele, ma znaczenie i coś o nich świadczy.
A więc

Jeżeli ulubione lody to lody…
Truskawkowe — uwielbiacie obozy wędrowne
i wszelkie kolonie. Moglibyście na nich przebywać
dosłownie przez calusieńkie wakacje.
Waniliowe — nie lubicie morza, wolelibyście aktywnie spędzać czas. To znaczy, że najlepsze dla Was są wycieczki w góry,
po których moglibyście łazić całymi dniami i nic nie jest w stanie
was zmęczyć.
Bakaliowe — lubicie spędzać wakacje w… wodzie. Możecie
pływać od rana do wieczora, a i tak trudno będzie was stamtąd
wyciągnąć. Nawet nie musicie nigdzie wyjeżdżać — wystarczy
Wam pobliskie jezioro, rzeczka czy nawet basen.
Smerfowe — uwielbiacie jeziora, łódki i żeglowanie. Przez
cały rok szkolny marzycie o wakacjach nad jeziorami, najlepiej w
Trokach, a jak już tam jesteście, smucicie się, że niedługo będziecie
musieli wracać do domu.
Czekoladowe — ciepłe kraje — to kręci was najbardziej.
Gorący piasek, przezroczysta
woda oceanu i mnóstwo ludzi
na plaży. Właśnie tak wyglądają
wasze wymarzone wakacje.

