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Znalezione w sieci
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KAcik dla dzieci
„Do niczego się nie nadaję”, „Nic mi nie wychodzi”,
„Nic nie potrafię”. Zdarza Ci się czasami tak myśleć?
A może bywa, że czujesz się jak amfora z opowiadania
Bruno Ferrero?

Nieszczelna
amfora
Pewien wieśniak codziennie
dostarczał do wioski wodę
ze źródła w dwóch pękatych
amforach przytroczonych
do grzbietu osła kroczącego
u jego boku.
Z jednej z amfor, starej
i pełnej pęknięć, podczas
węrówki wyciekała woda.
Druga, nowa i bez skazy,
utrzymywała całą zawartość, co do kropli. Stara,
spękana amfora czuła się
biedna i nieużyteczna, tym bardziej, że nowa nie przepuściła żadnej okazji,
by podkreślić swą doskonałość: „Ja nie tracę nawet kropeleczki wody!”
Pewnego ranka stara amfora zwierzyła się właścicielowi:
– Wiesz, jestem świadoma moich ograniczeń. Przeze mnie tracisz czas,
trud i pieniądze. Kiedy dochodzimy do wioski, jestem w połowie pusta.
Wybacz mi moją niedoskonałość i moje rany.
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fot. Virginia (Ginny) Sanderson@flickr

Następnego dnia podczas wędrówki właściciel zwrócił się do spękanej
amfory, mówiąc:
– Popatrz na pobocze drogi.
– Jest przepiękne, pełne kwiatów.
– To dzięki tobie – odpowiedział właściciel. – To ty każdego dnia podlewasz
pobocze drogi. Kupiłem paczuszkę nasion kwiatów i posiałem je wzdłuż drogi,
a ty, nie wiedząc o tym, niechcący podlewasz je każdego dnia.

Każdy człowiek istnieje z jakiegoś powodu.
Każdy ma jakiś talent,
potrafi coś, czego nie umie nikt inny.
Uwierz w to, że i Ty JESTEŚ WYJĄTKOWY!
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KĄCIK DLA DZIECI

Kącik małego kucharza
Lato to sezon na lody. Uwielbiamy je, prawda? Najpyszniejsze i najzdrowsze
są takie, które zrobimy sami. Spróbuj! Potrafisz!

Lody śmietankowo - truskawkowe
•
•
•
•

13 średnich truskawek;
2 łyżeczki płynnego miodu lub syropu klonowego
1/4 szklanki śmietany 30% ;
1/4 szklanki jogurtu naturalnego

Wszystkie składniki łączymy i blendujemy w wysokim naczyniu blendera.
Przelewamy do pojemniczków na lody i mrozimy w zamrażalce.

fot. Whitney@flickr
fot. Joy@flickr
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Wakacje

Wakacje to czas beztroski, odpoczynku i zabawy. Jednak pamiętajcie też,
żeby zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Pomoże Wam w tym kilka
wskazówek:
• nad wodą kąp się tylko w miejscach, gdzie jest ratownik i zawsze pod
opieką dorosłego,
• gdy pływasz łódką, zawsze zakładaj kamizelkę ratunkową,
• pamiętaj, że słońce może być wielkim zagrożeniem dla twojego zdrowia,
dlatego chroń swoją skórę kremami z filtrem,
• idąc do lasu ubierz się odpowiednio, żeby ochronić się przed owadami
np. kleszczami,
• nie rozpalaj ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
• lato sprzyja burzom, dlatego, gdy Cię ona zastanie, nie chowaj się pod
drzewem, ale szybko znajdź schronienie, w którym będą piorunochrony,
• gdy wybierasz się w podróż, nieważne czy daleką, czy bliską, zawsze
zapinaj w samochodzie pasy,
• jeśli zgubisz się w miejscu publicznym, podejdź do ratownika, ochroniarza, policjanta i powiedz mu o tym. Na pewno Ci pomoże.
Pamiętaj, odpoczynek od nauki, nie daje odpoczynku od myślenia!!!

fot. Harold Navarro@flickr
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Rafał Lasota „Moje Letnie Wakacje”
Lato lipcowe lato
Czekało z koszykiem kwiatów
Czekało tutaj z uśmiechem
By objąć mnie letnim oddechem
Poranne zbudziło się słońce
Leniwe i słodko gorące
Promykiem w nosie zakręci
I nęci zapachem... nęci
Morze, jeziora i góry
Naiwne letnie lektury
Gdzieś koc na zielonej łące
Dni jasne, sennie kojące
Zrywasz truskawki czerwone,
Jabłka soczyście złocone
Jesz lody waniliowe
Zimne – przyjemnie lodowe
Śmiechy serdeczne od rana
Płyną jak bańka mydlana - lśnią
Więc przyznaj mi rację
Nie Ma Jak Letnie WAKACJE!
fot. Mike Johnston@flickr

Znajdź różnice
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Pożegnaliśmy już wiosnę, wokoło jest pięknie i kolorowo. Czeka nas kolejna
piękna i ciepła pora roku. Zgadnij jaka i co się z nią wiąże.

(czerwiec)

Można na niej się opalać,
zamki z piasku też budować.
Gdy się znudzi, można z mamą,
brzegiem morza spacerować.

W wodzie zawsze je zakładam,
Przez ręce, głowę.
Już się teraz nie utopię.
Bo mam koło...
(ratunkowe)

(namiot)

Jaki to miesiąc zamyka szkoły
i daje dzieciom urlop wesoły?

Na małych krzaczkach
w promieniach słonka dojrzewają.
Są słodkie i pyszne
i czerwony kolor mają.
(truskawski)

Płócienny domek na polanie,
służy turystom za mieszkanie.

(plaża)

Kochani!
Życzymy Wam słonecznych, bezpiecznych, pełnych przygód,
radości i odpoczynku wakacji. To Wasz czas! Wykorzystajcie go jak
tylko zechcecie, by zregenerować siły po ciężkiej pracy w szkole :)
Do zobaczenia za 2 miesiące!
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