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K¥CIK DLA DZIECI
Redaguje: Karina Hübsch

Witajcie!
Wreszcie koniec roku szkolnego. Rozpoczynaj¹ siê wakacje. Kolejne podró¿e i przygody przed Wami. Mam nadziejê, ¿e pogoda i humory
dopisz¹.
Udanych wakacji!

TÊCZA TO ZNAK PRZYMIERZA
Latem bardzo czêsto mo¿na zobaczyæ têczê, zazwyczaj wtedy, gdy pada
deszcz i jednoczeœnie œwieci s³oñce. A czy wiecie, ¿e têcza jest symbolem przymierza? Tak,
Bóg po potopie zawar³ z Noem przymierze.
I ustanawiam przymierze moje z wami, ¿e ju¿
nigdy nie zostanie wytêpione ¿adne cia³o
wodami potopu i ¿e ju¿ nidy nie bêdzie
potopu, który by zniszczy³ ziemiê. To bêdzie
znakiem przymierza, które Ja ustanawiam
miêdzy mn¹ a miêdzy wami i miêdzy
ka¿d¹ istot¹ ¿yj¹c¹, która jest z wami, po
wieczne czasy. £uk mój k³adê na ob³oku,
aby by³ znakiem przymierza miêdzy mn¹
a ziemi¹.
I M¿ 9,11-13
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POKOLORUJ
OBRAZEK

ILE LAT MA
KUBUŒ PUCHATEK?
W Wigiliê 1925 roku w londyñskiej gazecie Evening News ukaza³o siê opowiadanie pisarza
A. A. Milne'go, w którym g³ówna postaci¹
by³ pluszowy miœ i jego przyjaciel Krzyœ.
Za datê urodzin Kubusia Puchatka
uwa¿a siê jednak 14 paŸdziernika 1926
roku, kiedy to ukaza³a siê ksi¹¿eczka Kubuœ
Puchatek - opowieœæ o stworzeniach zamieszkuj¹cych pokój Krzysia, a w³aœciwie Stumilowy Las: Puchatku, Prosiaczku, Tygrysku, K³apouchym, Kangurzycy
i Maleñstwie.
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Syn pisarza - Christopher (po polsku Krzyœ)
mia³ wówczas 6 lat. Na pierwsze urodziny dosta³
od taty-pisarza kupion¹ w luksusowym sklepie
Harrodsa zabawkê - pluszowego misia.
Inspiracje do tworzenia zwierzêcych postaci A. A.
Milne znajdowa³ w londyñskim zoo, do którego lubi³
chodziæ z synkiem. Tam w 1924 roku syn pisarza
pozna³ niedŸwiedzia - Winnie. Miœ trafi³ do zoo z
Ameryki, gdzie w Ontario kupi³ go za 20 dolarów od
miejscowego myœliwego porucznik Harry Colebourn.
Przeniesiony w 1914 roku do Francji po-rucznik zostawi³ misia
w londyñskim zoo, obiecuj¹c, ¿e
wróci po niego za 2 tygodnie.
Wróci³ jednak dopiero po zakoñczeniu I wojny œwiatowej
w 1918 roku. Kiedy jednak zobaczy³, ¿e miœ jest w ogrodzie
dobrze traktowany, postanowi³ go tam zostawiæ.
Ksi¹¿eczka Kubuœ Puchatek szybko sta³a siê
bestsellerem w Anglii i Stanach Zjednoczonych.
W 1928 roku ukaza³a siê druga czêœæ Chatka Puchatka,
która równie¿ od razu spodoba³a siê czytelnikom. Rysunki
do obu ksi¹¿eczek narysowa³ Ernest Howard
Shepard. W 1966 roku pojawi³a siê disneyowska kreskówka tak powsta³ nowy wizerunek misia.
Maskotki, bêd¹ce pierwowzorami postaci (Krzyœ dostawa³ je przy ró¿nych
okazjach), w roku 1947 odby³y podró¿ po USA,
podczas której ubezpieczono je na 50 tys.
dolarów. Do Wielkiej Brytanii wróci³y Concordem
w roku 1969.

Ksi¹¿ki A. A. Milne'go zosta³y
przet³umaczone na 40 jêzyków.
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ZnajdŸ drogê “od winogronka do ogonka”

META

START

Jan Brzechwa

Jan Brzechwa

PAPUGA

MA£PA

Papu¿ko, papu¿ko,
Powiedz mi coœ na uszko.
Nic ci nie powiem, boœ ty
plotkarz. Powtórzysz
ka¿demu, kogo spotkasz.

34

Ma³py skacz¹ niedoœcigle,
Ma³py robi¹ ma³pie figle,
Niech pan spojrzy na
pawiana:
Co za ma³pa, proszê pana.
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Jan Brzechwa

Jan Brzechwa

S£OÑ

DZIK

Ten s³oñ nazywa siê
Bombi. Ma tr¹bê, lecz
na niej nie tr¹bi.
Dlaczego? Nie b¹dŸ
ciekawy. To jego
prywatne sprawy.

Dzik jest dziki,
dzik jest z³y,
Dzik ma bardzo ostre k³y,
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo szybko zmyka.

KSIÊ¯NICZKA NA
ZIARNKU GROCHU
Dawno temu pewien m³ody ksi¹¿ê szuka³ sobie ¿ony. Musia³a to byæ prawdziwa ksiê¿niczka, nie oszukiwana. Jak siê przekonaæ czy panna nie udaje ksiê¿niczki?
- Zostaw to mnie - rzek³a królowa, matka ksiêcia.
Gdy rozesz³a siê wieœæ o poszukiwaniach ksiêcia, do pa³acu zaczê³y przybywaæ
najró¿niejsze dziewczêta. Pierwsz¹ z nich królowa zaprosi³a na nocleg do sypialni, gdzie na ³ó¿ku piêtrzy³o siê dwanaœcie materacy.
- O, widzê, ¿e dbaj¹ tu o wygodê - ucieszy³a siê panna, wdrapuj¹c siê
na wysok¹ stertê poœcieli.
- Co za wspania³e ³o¿e - zachwyca³a siê nazajutrz. - Spa³am wybornie przez ca³¹ noc.
- W takim razie nie jesteœ prawdziw¹ ksiê¿niczk¹. - Królowa
zmarszczy³a brwi. - Lepiej wracaj do domu!
To samo przydarzy³o siê nastêpnej dziewczynie, i nastêpnej, i jeszcze niejednej.
Ka¿da spa³a smacznie na stercie dwunastu materacy i ka¿d¹ odsy³ano z pa³acu.
Biedny ksi¹¿ê zaczyna³ rozpaczaæ.
- Czy nie ma na œwiecie prawdziwej ksiê¿niczki? - zamartwia³ siê.
- Cierpliwoœci - mówi³a jego matka. - Nigdy nic nie wiadomo.
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Pewnej nocy wia³ mocny wicher i deszcz zacina³ okropnie.
Wœród odg³osów burzy rozleg³o siê pukanie do drzwi. Ksi¹¿ê
otworzy³ drzwi osobiœcie. A¿ westchn¹³ ze zdumienia
i oczarowania, ujrzawszy stoj¹c¹ w progu dziewczynê. Choæ
by³a przemoczona i mia³a potargane ubranie, wygl¹da³a na o wiele, wiele piêkniejsz¹ od wszystkich nibyksiê¿niczek, jakie spotka³ do tej pory.
- Jestem ksiê¿niczk¹ - odezwa³a siê nieznajoma. - Podró¿owa³am przez wasz kraj, lecz
w tej burzy powóz straci³ ko³o i teraz nie
mam gdzie siê schroniæ…
- Musisz zostaæ na noc - orzek³a królowa. Mamy ju¿ przygotowane ³ó¿ko.
- O, to bardzo mi³o - ucieszy³a siê ksiê¿niczka. - Jestem tak zmêczona, ¿e na pewno zasnê jak kamieñ.
Dziewczyna po³o¿y³a siê spaæ wczeœnie. Ksi¹¿ê za to nie k³ad³ siê w ogóle, zastanawiaj¹c siê, czy nieznajoma pomyœlnie przejdzie próbê.
- Nie wygl¹dasz na wyspan¹ - zauwa¿y³a królowa, gdy nieznajoma
wsta³a. Panna sp³onê³a rumieñcem i odpowiedzia³a:
- Nie chcia³abym za wasz¹ dobroæ odp³acaæ nieuprzejmoœci¹,
ale, nawet oka nie zmru¿y³am. W ³ó¿ku musia³o byæ coœ ma³ego
a twardego, bo uwiera³o mnie nieznoœnie, nie pozwalaj¹c zasn¹æ.
Królowa na to zerwa³a siê z krzes³a i zawo³a³a :
- Drogie dziecko, to znaczy, ¿e jesteœ prawdziw¹, najprawdziwsz¹ ksiê¿niczk¹!
- Sk¹d to wiadomo? - zapyta³ ksi¹¿ê,a jego serce œpiewa³o z radoœci.
- Gdy œcieli³am ³ó¿ko, na samym spodzie, pod pierwszym materacem, po³o¿y³am ziarenko groszku. Tylko prawdziwa ksiê¿niczka
jest na tyle wra¿liwa i delikatna, by jeden malutki groszek
wyczuæ przez dwanaœcie materacy. To dlatego inne, oszukañcze
niby-ksiê¿niczki wcale ziarnka grochu nie czu³y.
Ksi¹¿ê popatrzy³ na prawdziw¹ ksiê¿niczkê, a ona w odpowiedzi spojrza³a mu
g³êboko w oczy. I - jak to w bajkach bywa - pokochali siê, pobrali i ¿yli d³ugo
i szczêœliwie.
KONIEC
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Po³¹cz cyferki aby dowiedzieæ siê, co przedstawia
obrazek. Nastêpnie pokoloruj go.
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