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*********************************************************************************************************

- Kochanie, czas wstawać do szkoły! – woła mama do synka. - Mamo, jeszcze trochę, zdążę… - Czas wstawać, spóźnisz się na lekcje! - Jeszcze trochę… 
- Śniadanie na stole! 
- Zdążę, bez obaw… 
- Autobus odjeżdża… 
- Już wstaję… 

- Spóźniłeś na lekcje! 
- Która godzina? – pyta wyskakując z łóżka synek. - Przecież od godziny powtarzam, że to już siódma – odpowiada zdenerwowana mama.

*********************************************************************************************************

Nowy, bo będzie to całkiem odmienny 
plan od tego wakacyjnego, którego często w 
ogóle nie ma, z tego powodu, iż macie ogrom 
wolnego czasu. Co Wam pomoże? Kolorowy 
zegar codziennych czynności – z wyraźnie 
zaznaczoną godziną pobudki i pójścia spać. 
Pozostałe części Waszego czasomierza mo-
żecie podzielić na kolorowe sektory i naryso-
wać w nich odpowiednie symbole: np. szczo-
teczka do zębów (mycie), tornister i książki 

(szkoła), lalka i samochodzik (zabawa), zeszyt 
i długopis (odrabianie lekcji), torba lub tale-
rze (pomoc rodzicom: zakupy lub zmywanie 

naczyń) itp. 

Przestrzeganie konkretnych godzin 
byłoby przecież niemożliwe – trudno żyć z 
zegarkiem w ręku i co do minuty, rygory-

stycznie przestrzegać regulaminu, ale ogólne 
ramy planu dnia powinniście nakreślić. W ten 
sposób podejmiecie pierwsze próby naucze-
nia się planowania sobie dnia i równomier-
nego podziału czasu na obowiązki i zabawę. 
Z czasem zegar będzie się zmieniał, sektor 
zabaw zmniejszy się, dojdą nowe obowiązki, 
popołudniowe zajęcia czy opieka nad zwie-

rzakiem. Wszystko to powinno znaleźć swoje 
odzwierciedlenie na Waszym zegarze – roz-

kładzie dnia.

Nowy plan dnia 

Siemanko, kochani Przyjaciele! 
O-ho-ho, mam nadzieję, że Wam się takie przypadki nie 
zdarzyły i nie zdarzą. Na pożegnanie wakacji był piękny 
czas, ale trzeba wrócić do rzeczywistości. Ta ma swoje 
przywileje, ale i obowiązki, a jednym z nich jest uczęsz-
czanie do szkoły i przedszkola. Nie wolno się spóźniać ani 
na lekcje, ani na śniadanie, a poza tym, Wasi rodzice nie 
mogą się spóźniać do pracy ze względu na to, że zaspali-

ście. Co robić? Rozwiązanie nie jest skomplikowane. 
Proponuję ułożyć: 
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Wakacje zostały pożegnane, zaczęliście odliczać czas do na-
stępnych i już prawie pogodziliście się z nadciągającą codzien-

nością. Co teraz? Teraz możecie spokojnie zająć się plano-
waniem wrześniowych weekendów. Wykorzystajcie każdą 
wolną chwilę, żeby złapać chociażby na chwilę uciekają-

ce lato, spędzajcie jak najwięcej czasu na plenerze. Niech 
przejście z radosnej, urlopowej bezczynności w ryzy dnia 
codziennego nie będzie aż tak mocno przykra. Postarajcie 
się naładować Wasze baterie na tak długo, jak tylko się da, 
korzystając z uroków babiego lata i… 

*********************************************************************************************************

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA! 
Pocopotek ogłasza po raz pierwszy konkurs 

Mój pierwszy dzień w szkole! 
  
 Kochani moi Przyjaciele! Serdecznie zapraszam do konkursu, w którym do wygrania są książki, bo jak-

żeby inaczej, skoro mamy rozpoczęcie roku szkolnego! A w tych książkach są: teatrzyki z papieru, różnego 
rodzaju łamigłówki, brudnopisy z różnościami, świat emocji, książki z wypychankami w 3D, gotowanie, baj-
ki 5-minutowe, „Mały Saj”, album Zwierzogrodu i wiele innych ciekawych propozycji na jesienne wieczory. 

Co macie zrobić, żeby otrzymać jedną lub dwie wybrane przez Was książkowe propozycje? Otóż, możecie 
narysować, opisać, wykleić, wyrazić w wierszu lub każdej innej formie, jaka przyjdzie Wam do głowy, to, co 
było najlepszego w pierwszym dniu pobytu w szkole lub co Was najbardziej zaskoczyło, albo niezwykłego 
spotkało. Ten, kto chce, może dołączyć np. zdjęcie i je opisać. Następnie trzeba wysłać Waszą pracę na adres 
redakcji „Kuriera Wileńskiego” – Birbynių g. 4A, LT-02121 Vilnius – z dopiskiem „Pocopotek” lub przesłać 
do Pucułki na adres e-mail: danutakamilewicz@poczta.onet.pl. 

Wyboru książki dokonacie sami, zgłaszając się do redakcji po ogłoszeniu wyników konkursu w październiku. 
Kto pierwszy – ten lepszy!

Znajdź 10 różnic między rysunkami


