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Dzień dobry! Witam serdecznie wszystkich moich 
Przyjaciół! Piszę do Was po polsku, bo jest to polska 
gazeta, bo jest to nasz język ojczysty, bo w tym ję-
zyku rozmawiacie w domu i szkole – miejscach, gdzie 

toczy się prawie całe Wasze życie. Obecnie wielu ludzi 
na świecie jest poliglotami – osobami, które znają kilka 
języków. Wy – jako Polacy i obywatele Litwy – jeste-
ście wyjątkowi, ponieważ już na początku życia macie 
styczność co najmniej z dwoma lub trzema językami: 

polskim, litewskim, rosyjskim lub angielskim! 
A jak wiele języków jest na świecie?!

 Na świecie obecnie używa się ok. 6 tys. 

języków. Podanie dokładnej liczby nie jest 

możliwe, bo niektóre języki są traktowa-

ne przez jednych badaczy, jako dialekty, a 

przez innych, jako osobne języki. Niestety, 

według naukowców, z tej grupy tylko mniej 

więcej połowa ma szansę przetrwać do 2100 

roku. Powód jest prosty – niektóre języki są 

używane przez bardzo małą liczbę osób. Do 

niedawna istniał język, którego używała tylko 

jedna kobieta, która zmarła w tym właśnie 

roku. Tym samym język, którym mówiła, 

przestał istnieć.   Warto sobie uświadomić, że 

zaledwie około połowa używanych obecnie 

języków ma formę pisaną. Reszta funkcjonu-
je tylko jako języki mówione.

Najwięcej osób na świecie mówi po chińsku. 
Drugim, co do popularności, 

jest język angielski.

Iloma językami mówią ludzie na świecie?

Zakręcone wierszyki 
dla buzi i języka 

Łakomczuszek
Raz do brzuszka łakomczuszka
wpadła gruszka, dwa jabłuszka,

miód z garnuszka, 
z barszczem uszka
i bigosu cała puszka.

Oj, uważaj łakomczuszku,
straszny tłok jest w 
twoim brzuszku!

Od Warszawy do Koluszek 
tyś największy łakomczuszek.
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To ja! 
Były duże pudła, a teraz po-

trzebny jest wielki kawałek pa-

pieru. Musi być naprawdę duży, 

a więc może kawałek pozosta-

łej tapety. Ułóżcie ów papier 

na podłodze. Jeżeli jesteście 

sami, to będzie Wam potrzeb-

na pomoc rodziców, ale jeżeli 

macie rodzeństwo lub kolegę, 

to nie ma sprawy. Wy musi-

cie położyć się na rozłożonym 

papierze, a Wasz kolega powi-

nien Was dookoła obrysować 

– możliwie najdokładniej. Wa-

szym zadaniem jest nie tylko 

leżenie, ale przede wszystkim 

dorysowanie wszystkich

Zabawa na 102

Co piąty dorosły wierzy w istnienie kosmitów

W przekonaniu 20 proc. dorosłych, na Ziemi żyją 

upozorowani na ludzi przybysze z kosmosu – wyni-

ka z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos na 

próbie 23 tys. osób z 22 krajów. Wiara w istnienie na naszej planecie 

pozaziemskich istot jest szczególnie rozpowszechniona w Indiach i 

Chinach, gdzie przyznało się do niej ponad 40 proc. ankietowanych. 

Najbardziej sceptyczni są natomiast Belgowie, Szwedzi i Holendrzy, 

wśród których tylko 8 proc. żywi takie przekonanie. „Wydaje się, że 

istnieje pewna korelacja między populacją kraju a odsetkiem ludzi 

wskazujących, że między nimi mogą żyć obcy. Być może po prostu w 

mniej ludnych krajach jest większe prawdopodobieństwo, że lepiej 

zna się swoich sąsiadów – powiedział wiceprezes Ipsos ds. badań ryn-

ku John Wright. 

A to ciekawe! 

Historia PIŁKI
Dzisiaj każde dziecko, bez względu na wiek i płeć, ma jedną lub więcej 

piłek - od uszytych z materiału piłeczek z dzwonkiem w środku, przezna-

czonych dla niemowląt, poprzez piłeczki pingpongowe, do „profesjonal-

nych” piłek do gry w koszykówkę czy w piłkę nożną. Każdy zna piłki do gry 

w rugby i w koszykówkę, w piłkę nożną i ręczną, piłki tenisowe i golfowe i 

wiele, wiele innych. Nie każdy jednak wie, że historia gry w piłkę jest nie-

malże tak stara, jak sama ludzkość. Piłka była znana nie tylko w starożyt-

ności, ale nawet wśród ludów pierwotnych. Służyła, podobnie jak dzisiaj, 

przede wszystkim zabawie i dbałości o sprawność fizyczną, jednak nie-

kiedy miała również inne zastosowania. Na przykład u dawnych 

mieszkańców Ameryki Środkowej, między innymi Azteków i 

Majów, piłka była symbolem słońca lub księżyca, a zespołowe 

gry w piłkę miały ogromne znaczenie kultowe. Istniał nawet 

specjalny bóg gry w piłkę!

ALE DOWCIP! 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do 
szkoły? - pyta pani Mądralę.

- Bo nie mogę się obudzić na czas. 
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.

POKOLORUJCIE symbol jesieni

Który, z przedstawionych na rysunku 
powyżej symboli jesieni, jest dla Was 

najważniejszy?


