Kącik dla dzieci
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Drodzy,

przed nami wakacje. Po sprawdzianach, nauce i odrabianiu lekcji każdemu należy się trochę odpoczynku
i luzu. Życzy Wam udanych podróży, mnóstwa
wrażeń i nowych znajomości.

Bawcie się dobrze
i do zobaczenia
w nowym roku szkolnym!

Chodź, opowiem Ci bajeczkę…

Zapraszamy na kolejną opowieść Bruno Ferrero. Tym razem poznamy małą dziewczynkę o wielkim sercu. Czy przypomina Wam kogoś? Porozmawiajcie o tym
z rodzicami…

Błękitne kamienie

Jubiler siedział przy biurku i patrzył w roztargnieniu na ulicę przez witrynę swojego eleganckiego sklepu. Jakaś dziewczynka podeszła do sklepu i przycisnęła nosek do wystawy. Jej oczy w kolorze nieba zabłysły, gdy dostrzegła
jeden z wystawionych przedmiotów. Weszła zdecydowanym krokiem i wskazała palcem w kierunku wspaniałego naszyjnika z błękitnych turkusów.
- To dla mojej siostry. Może pan ładnie zapakować, bo to prezent?
Właściciel sklepu zmierzył małą klientkę wzrokiem pełnym niedowierzania
i zapytał:
- Ile masz pieniędzy?
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Dziewczynka bez zakłopotania, wspinając się na palcach, położyła na ladzie
metalowe pudełeczko, otworzyła je i opróżniła. Wyleciał z niego bilecik, garść
monet, kilka muszli i kilka figurek.
- Wystarczy?- spytała z dumą - Chcę zrobić
prezent dla mojej starszej siostry. Od kiedy nie
ma już z naszej mamy, ona ją zastępuje i nie ma
nawet wolnej chwili dla siebie. Dzisiaj są jej urodziny i jestem pewna, że ten prezent uczyni ją
szczęśliwą. Te kamienie mają taki sam kolor jak
jej oczy.
Jubiler poszedł na zaplecze sklepu, wyniósł
stamtąd wspaniały papier pakunkowy, czerwony
i złoty i owinął nim troskliwie szkatułkę.
- Weź go - powiedział do dziewczynki. - Nieś
ostrożnie.
Dziewczynka ruszyła, dumnie trzymając w ręku paczuszkę jak trofeum. Godzinę później
weszła do sklepu piękna dziewczyna z czupryną w

kolorze miodu i przecudnymi,
błękitnymi oczami. Położyła
stanowczo na ladzie paczuszkę, którą jubiler z taką starannością pakował, i spytała:
- Ten naszyjnik został
kupiony tutaj?
- Tak, panienko.
- I ile kosztował?
- Ceny wystawiane przez
Jezus za wzór hojnoŚci przedstawił ubogą wdowę, która do świątynmój sklep są poufne: przezna- nej skarbonki wrzuciła zaledwie dwa grosze, ale była gotowa podzielić się wszystkim, co miała
czone dla klienta i dla mnie.
- Ale moja siostra miała zaledwie kilka drobnych. Nie mogłaby nigdy zapłacić za naszyjnik taki jak ten!
Jubiler wziął szkatułkę, zamknął ją wraz z jej zawartością, na nowo starannie zapakował i oddał dziewczynie.
- Twoja siostra zapłaciła. Zapłaciła cenę wyższą niż ktokolwiek inny: oddała
wszystko, co posiadała.

Bruno Ferrero
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BEZPIECZNE WAKACJE

Kącik dla dzieci

Wakacje… Czas wymarzony, wytęskniony, upragniony :-) Nareszcie wolność, beztroska, odpoczynek. Ale czy to zwalnia nas od rozsądku? Absolutnie! Dlatego zapamiętajcie kilka zasad, dzięki którym wrócicie po wakacjach zdrowi i wypoczęci.
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• Gdy jesteś nad wodą, wchodź do
niej tylko pod opieką dorosłych;
• Uważaj na słońce, by uniknąć poważnych oparzeń. Używaj kremów z filtrem i okryć na głowę;
• Lato jest bogate w różne owady, ich
ukąszenia bywają bardzo niebezpieczne. Zachowuj przy nich ostrożność i nie drażnij ich gniazd;
• Gdy jesteś latem w lesie, nie narażaj go na pożar pozostawiając w nim
różne papierki, szkło czy inne zanieczyszczenia i w żadnym wypadku nie rozpalaj w nim ognisk. Uważaj również na dzikie zwierzęta. Pamiętaj, to ich dom i należy im się spokój, więc nie hałasuj.
• Gdy zaskoczy Cię burza, nie chowaj się pod drzewem, lecz w domu, w którym znajduje się piorunochron.
• Naucz się ważnych numerów telefonów, które mogą pomóc w przypadku zagrożenia: 112 - Europejski Numer Alarmowy - w Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 998 i Policja - 997. Pogotowie ratunkowe - 999

Bądź rozsądny!

Wakacje
nie zwalniają od
myślenia!
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ZNAJDŹ RÓŻNICE

Miś nie był ostrożny w lesie, gdy napotkał gniazdo pszczół. Zobacz, co go spotkało i znajdź cztery elementy różniące te dwa podobne do siebie obrazki.

KĄCIK
MAŁEGO KUCHARZA
Naleśniki z truskawkowym serem

ciasto:
1,5 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej;
1 jajko;
szklanka mleka roślinnego lub krowiego;
łyżka oleju.

nadzienie:
około 150 gramów tłustego sera białego;
łyżka jogurtu naturalnego;
kilka truskawek.

Wakacyjne zagadki:

3. Kiedy lato spędzasz w mieście, chcesz
poszaleć w wodzie czasem. Poproś mamę,
tatę, siostrę, żeby wzięli cię na...

sposób przygotowania: Składniki ciasta zmiksować do uzyskania
ciasta o gęstości rzadkiej śmietany. Gdy jest za gęste, dodać
mleka, za rzadkie – mąkę. Smażyć bez tłuszczu na patelni.
Ser biały rozgnieść widelcem, połączyć go z jogurtem. Truskawki
pokroić w kosteczkę i wymieszać z serkiem. Układać nadzienie na
naleśniki i zwijać w dowolny sposób.
Zarówno ciasto jak i nadzienie można dosłodzić cukrem trzcinowym lub polać naleśniki syropem klonowym lub syropem z agawy.

2. Zbierane na plaży brązowe kamyki.
Pięknie zdobią nam pierścionki albo
naszyjniki.
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4. Świecę mocno dzionek cały, żeby wszystkim ciepło dać, by zobaczyć jak przychodzę. trzeba bardzo wcześnie wstać.
Odpowiedzi:1. Koło ratunkowe, 2. Bursztyny, Basen, 4. Słońce

1. W wodzie zawsze je zakładam, przez
ręce, głowę. Już się teraz nie utopię.
Bo mam koło…..
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