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Zdrowaś Maryjo, łaski pełna!
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

DRODZY CZYTELNICY,
w tym roku, 16 października, wspominamy 40 rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przypomina nam o tym
wielkim wydarzeniu przeżywany co roku Dzień Papieski – w drugą
niedzielę października – oraz liturgiczne wspomnienie św. Jana
Pawła II, które przypada na 22 października. Modląc się na różańcu
za Ojczyznę dziękujmy także Panu Bogu za św. Jana Pawła II –
największego z rodu Polaków.

Aniele Boży
Napisał br. Tadeusz Ruciński

Szkoda, że nie znam twego imienia...
Ja mam na imię...
(powiedz to Aniołowi)
– już od urodzenia!
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I Ciebie, i was wszystkich
zna Pan Bóg po imieniu,
gdy biegniecie na ziemię
po światła promieniu,
niosąc ze sobą nieba kawałek.

M I E S I Ą C A

ŚWIĘTY

JAN PAWEŁ II
PAPIEŻ

AKTOR. Karol Wojtyła pracował w teatrze,
grał główne role oraz pisał utwory
poetyckie i sztuki teatralne.
BIAŁE MORZA SOLVAY. Przez 4 lata
pracował w zakładach chemicznych
Solvay. Obecnie na tym terenie, obok
centrów handlowych, mieści się Centrum
Jana Pawła II wraz z sanktuarium.
GÓRY. Nawet jako papież Karol
Wojtyła wymykał się z Watykanu, aby
odbywać górskie wędrówki. Potrafił i lubił
jeździć na nartach.
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A Ty, jeśli jesteś Boży,
to znasz niebo całe!
może mi pomożesz –
mnie, co jestem trochę taty, trochę mamy
BYĆ TEŻ DZIECKIEM BOŻYM,
Panu Bogu znanym.
Bo mnie też On stworzył
i dla mnie swe niebo
kiedyś chce otworzyć.
Chodź razem do niego
MÓJ ANIELE BOŻY!

Narysowała Jadwiga Żelazny

s. 4 -5
SAKRAMENTY

tobie wiem, że jesteś Boży –
A o Tobie
To tak, jakby Pan Bóg
dla siebie Cię stworzył,
razem z mnóstwem innych Aniołów,
żebyście byli Bożymi rękami,
Bożymi posłańcami i listonoszami...

SAKRAMENTY – TAJEMNICZE ZNAKI
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K
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ŚWIĘTY

Ile jest SAKRAMENTÓW?
Jak zapewne wielu z Was wie, wyróżniamy
siedem sakramentów i nazywamy je świętymi,
bo sprawiają, że stajemy się bardziej podobni
do Boga, czyli święci.

1. ..................................

Zapamiętajcie ich nazwy:

1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta i pojednanie
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

Niektóre z nich można przyjąć tylko raz w życiu,
a inne wiele razy, bo tak chciał sam Pan
Jezus. To on ustanowił sakramenty i zostawił
je Kościołowi, który zawsze udziela ich ludziom,
którzy o nie proszą.
Za każdym razem, kiedy przyjmujemy jakiś
sakrament, Pan Bóg otwiera dla nas zdroje
swojej łaski. I wtedy mamy stuprocentową
pewność, że otrzymujemy konkretną pomoc
od Boga, bo po to są sakramenty.
Natomiast kiedy się modlimy i prosimy o różne
rzeczy, nie mamy takiej pewności i nie zawsze
otrzymujemy to, czego pragniemy. Dlatego
zawsze warto korzystać z sakramentów, które
możemy przyjmować, żeby nie rezygnować
z Bożej pomocy.

2. ..................................

3. ..................................
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7. ..................................

4. ..................................

5. ..................................

6. ..................................

Teksty ks. Andrzej Dudek, ilustracje Izabela Madeja
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XXVII niedziela zwykła

XXVIII niedziela zwykła

XXIX niedziela zwykła

Mk 10,2-16

Mk 10,17-30

Mk 10,35-45

Nierozerwalność
małżeństwa

Bogaty człowiek

Prośba Jakuba i Jana

7.10.2018

14.10.2018

21.10.2018

1.10
2.10
5.10
7.10
14.10
18.10
19.10
22.10
29.10

XXX niedziela zwykła

28.10.2018
Mk 10,46b-52
Uzdrowienie
Bartymeusza

nadchodzi, zaczął głośno wołać:
nade mną! Wówczas

Uzdrowienie
Bartymeusza
Mk 10,46b-52

Jezus

miasto

człowiek

P

Bartymeusz

ewnego dnia

niewidomy od urodzenia.
siedział na skraju

,

trochę

, a czasami ktoś mu podarował

. Gdy

dowiedział się, że tą

pieniądze

będzie przechodził

, w jego

zrodziła się nadzieja,

oczy
serce

że

uzdrowi jego chore

zawołał: Panie, spraw, abym przejrzał!

odrzekł: Twoja wiara cię uzdrowiła. I wtedy Bartymeusz został
uzdrowiony.

ODP. 1:

codziennie od wielu lat

droga

jedzenie

zatrzymał się i zapytał: Co chcesz, abym

Jakie instrumenty muzyczne pomogły Izraelitom w zdobyciu Jerycha,
za czasów Jozuego?

i prosił przechodniów o pomoc.

Czasami dostawał

, Synu Dawida, ulituj się

1. ZADANIE

przyszedł do Jerycha,

leżącego niedaleko Jerozolimy. Mieszkał tam

ci uczynił?

. Gdy usłyszał, że
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Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Świętych Aniołów Stróżów
Świętej Faustyny Kowalskiej
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Świętej Małgorzaty Alacoque
Świętego Łukasza Ewangelisty
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Świętego Jana Pawła II
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

2. KRZYŻÓWKA

1

1. Część rośliny z kolorowymi
płatkami.
2. Brak światła, mrok.
3. Jedno z rodziców.
4. Bywa asfaltowa lub
kamienista, polna,
wyboista lub … Mleczna.
5. Papierowy pieniądz.

2
3
4
5

ODP. 2:
Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.

Teksty Marta Gródek-Piotrowska, ilustracje Izabela Madeja

NIEDZIELNE
EWANGELIE

Krzyżówkę przygootowała Anna Kosowska-Zgrzeblak
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Okres
dwudziestolecia
międzywojennego to nie
tylko rozwój gospodarczy
Polski, ale także liczne
sukcesy i osiągnięcia
w dziedzinie sportu,
kultury i sztuki.

Na okres
międzywojenny
przypada także
powstanie Polskiego
Radia, które pierwszą
audycję nadało
1 lutego 1925 roku.

Niezwykłym
osiągnięciem był
też lot dookoła Europy,
który odbyli polscy piloci
Franciszek Żwirko i Stanisław
Wigura. Wygrali oni również
w 1932 roku zawody
samolotów turystycznych,
które odbyły się
w Berlinie.

Literatura
tego okresu stała się
mniej odświętna i wzniosła, a bliższa ludziom i ich
codziennemu życiu. W tym
okresie tworzyli tacy wspaniali
pisarze jak Stefan Żeromski,
Zofia Nałkowska czy
Maria Dąbrowska.
Najbardziej
znanymi
malarzami Polski
międzywojennej byli
Tadeusz Makowski
i Stanisław Ignacy
Witkiewicz
(Witkacy).

Nowym
gatunkiem, który
się pojawił na scenie artystycznej, był kabaret. Najbardziej znany Qui Pro Quo skupiał
przy sobie takich wspaniałych
artystów jak Mieczysław Fogg
czy Mira Zimińska-Sygietyńska, późniejsza założycielka
znanego Zespołu Pieśni
i Tańca „Mazowsze”.

Już w 1919 roku
powstała organizacja
sportowa będąca poprzedniczką dzisiejszego Polskiego
Komitetu Olimpijskiego.
Polacy po raz pierwszy wystąpili na igrzyskach cztery lata
później w Paryżu, skąd nasi
kolarze przywieźli srebrne
medale.
Pierwszy
złoty medal
został zdobyty
na olimpiadzie
w Amsterdamie w 1928
roku przez Halinę
Konopacką w rzucie
dyskiem.

Poeci
często skupiali się
w grupach takich, jak
na przykład Skamander,
do której należeli między
innymi Julian Tuwim,
Jan Lechoń i Jarosław
Iwaszkiewicz.

Wspaniale rozwijał się
w tym okresie także polski
teatr, chociaż prym wiodło
nieme kino. Tematem filmów
były często wydarzenia historyczne
i patriotyczne. Największymi gwiazdami polskiego filmu byli wówczas
Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza,
Mieczysława Ćwiklińska czy
Hanka Ordonówna.

Tekst Milenia Małecka-Rogal, ilustracje Sylwia Hyży
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PRZYPADKI MICHAŁA – OPOWIADANIE

Kancery*
C

– Co to znaczy? – zapytał Tomek.

– Macie znaczki pocztowe? – zawołała do nas Zuzia z kryjówki na drzewie.

– To nie ma sensu – wtrącił się Staś.

ześć! Dzisiaj opowiem wam, co nawyprawiał Piotrek. Zaczęło się zupełnie zwyczajnie. Cała nasza paczka, czyli: ja, Staś, Hanka, Zuzia, Julka, Piotrek, Tomek i Wojtek, poszła na plac zabaw. Dziewczyny wspięły się po linie na drewniany podest ukryty
w koronach drzew. Robiły pocztówki z bloku technicznego, ozdabiając je rysunkami.
Ja i chłopaki kręciliśmy się na karuzeli.

– Ja mam, ale w domu. Są bardzo drogie, więc nie liczcie, że wam dam – przechwalał się
Piotrek. Twierdził, że on i jego starszy brat dostali od taty po klaserze znaczków kolekcjonowanych przez dziadka.Tomek zagwizdał z podziwem, natomiast Staś mrugnął
do mnie porozumiewawczo, bo obaj uważaliśmy, że Piotrek znowu zmyśla.
– Mógłbym za nie kupić samochód, i to taki prosto z fabryki, ze wszystkimi dodatkami,
jakie bym sobie wymarzył. Oczy by wam wyszły z orbit, jakbym zajechał nim pod
szkołę – puszył się Piotrek.
– Przecież jesteś dzieckiem i nie możesz jeszcze jeździć samochodem. Lepiej kup prawdziwe kino z popcornem, to będziemy z tobą oglądać filmy – zaproponował Wojtek.
– Takie znaczki to chyba trudno sprzedać – rzeczowo stwierdził Tomek.
		
Do rozmowy włączyły się dziewczyny.
Julka wspomniała coś o komisie, Hanka
powiedziała, że to sklep, w którym można sprzedać różne rzeczy, a Zuzia dodała, że jest naprzeciwko jej bloku. I nagle
Piotrkowi zaczęło się bardzo śpieszyć,
więc rozeszliśmy się do domów.
		
Następnego dnia zauważyłem, że Piotrek ma czerwone
oczy i co chwilę ociera twarz
chusteczką. Podszedłem
do niego, ale odwrócił się
tyłem, jakby się na mnie obraził. Widać było, że jest smutny,
ale nie chciał z nikim rozmawiać.
		
Na długiej przerwie wyszliśmy na szkolne
podwórko i zajęliśmy najlepszą ławkę na skwerku. Wyjątkowo zmieściliśmy się na niej wszyscy,
bo Piotrek nie przyszedł.
– Pytałem go, co się stało, ale gadał od rzeczy. Coś,
że jest synem marnotrawnym… – wyjaśnił Wojtek.
* KANCER to uszkodzony znaczek pocztowy.

– Zaraz sprawdzę w internecie – powiedziała Hanka, sięgając po telefon. Po chwili przeczytała na głos: – Bogaty ojciec miał dwóch synów. Młodszy wziął swoją część majątku
i roztrwonił. Kiedy nic mu nie zostało, wrócił do ojca, a ojciec synowi marnotrawnemu
wybaczył…
		
Wszyscy przytaknęli, oprócz Zuzi, która przypomniała sobie, że wczoraj po południu widziała przez okno Piotrka wchodzącego do sklepu naprzeciwko.
– Był w komisie z czarną książką pod pachą, ale szybko wyszedł – obwieściła.
– Piotrek z jakąś lekturą? To do niego nie pasuje – zdziwiła się Julka.
– Po szkole zaciągniemy go na plac zabaw i jeśli ma kłopoty, to mu pomożemy – stwierdziłem, wstając z ławki na dźwięk dzwonka, bo nie chciałem się spóźnić na matematykę.
		
Piotrek wspiął się na podest ostatni. Okazało się, że nie mieliśmy specjalnych kłopotów z przekonaniem go, by tu z nami przyszedł. Wcale mu się nie śpieszyło na spotkanie z rodzicami.
– Jesteś milionerem, czemu się smucisz? – pierwszy zagadnął Tomek.
– Moje bogactwo to przeszłość – wyjaśnił Piotrek.
– Jak to? – zapytała Hanka, częstując wszystkich żelkami.
– Nie ma się czym chwalić… Sam nie mogę uwierzyć w to, co się stało, a najbardziej dziwi mnie, że tata mi wybaczył… – Piotrek urwał,
bo spostrzegł nadchodzących rodziców. Kazali mu zejść na dół. Tata
wyjaśnił, że policja złapała dwóch dryblasów z czarnym klaserem. Przyznali się, że ukradli go chłopakowi, którego obserwowali
w komisie. Sprzedawczyni nie kupiła od niego znaczków, bo był nieletni. Gdy wyszedł z komisu, tamci go okradli.
– Czyli znowu jesteś milionerem – zawołał Staś do Piotrka, którego
ojciec otoczył ramieniem w przyjacielskim geście.
– Znaczki są kancerowane, czyli zniszczone, więc mało warte, ale
jako pamiątka po dziadku bezcenne – odchodząc, wyjaśnił tata
Piotrka.

Tekst Joanna Sorn-Gara, ilustracje Jadwiga Żelazny
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– Ale jak je znajdziemy? – zasmuciła się Akwarelka – Nie jesteśmy dedede… Wiesz,
tymi, co szukają i znajdują.
– Detektywami – poprawił ją Pędzelek. – Zobacz, Albert ma tylko trzy podstawowe
kolory farb: żółty, czerwony i niebieski. A tu jest ich więcej.

– Auuu! – zapłakała głośno.

– Nic ci nie jest, Akwarelko? – Pędzelek szybko podbiegł i pomógł farbce wstać.
– Nic. Tylko troszkę potłukłam sobie tubkę. – Akwarelka otrzepała się, wycierając coś
lepkiego z ręki. – Poślizgnęłam się na czymś, co było rozlane na biurku. – Oboje
rozejrzeli się w poszukiwaniu tajemniczej substancji.
– To chyba są ślady kogoś, kto uciekał – powiedziała cicho Akwarelka niczym prawdziwy detektyw.
– Czyje to ślady? Zobacz, jakie one dziwne! – I pochylili się nad kolorowymi plamami,
wpatrując się w nie uważnie.
– Ktoś uprowadził farby! – wykrzyknęła nagle przerażona Akwarelka. – Ktoś je zabrał.
Przecież nie zostawiłyby takich plam bez przyczyny!
– Jeśli to prawda, co mówisz, to musimy je uratować! Nie pozwolę, aby coś lub ktoś
porywał naszych przyjaciół. Niczego się nie boję. Uwolnię je! – wyprostował się
dumnie Pędzelek i przeczesał łapką syntetyczne włoski na głowie.

– Masz rację. Widzę pomarańczową, tu jest zielona, a tam jeszcze fioletowa! Jak to możliwe? – zapytała Akwarelka, bo takich dziwów jeszcze nie widziała.
– Kolory zostały zmieszane, to pewne – stwierdził Pędzelek. – Ja o mieszaniu kolorów wiem wszystko. Spójrz, tu jest czerwona plama farby połączona z żółtą… Jaki
powstał dzięki temu kolor?
– Pomarańczowy! – odpowiedziała radośnie Akwarelka.
– A tu mamy czerwoną farbę zmieszaną z niebieską i kolor … fioletowy.
A teraz mi nie podpowiadaj. Sama zgadnę. Kolory niebieski i żółty dają… hmm… zielony! – wykrzyknęła z entuzjazmem farbka. – To ma sens.
– Chodźmy za plamami! – oznajmił Pędzelek i ruszył przed siebie szukać porywaczy
farbek, którzy na dodatek je zmieszali.
Zeszli z krzesła, obeszli pół pracowni, przywitali się z leżącą na podłodze Panią Strugaczką, aż wreszcie dotarli do ogromnej kałuży farb, która wyglądała jak tęczowe
morze. Pędzelek przyłożył palec do ust i po cichutku z Akwarelką wyjrzeli zza kotary,
skąd dochodziły dziwne dźwięki.
Patrzą, a tam trzy farby urządziły sobie świetną zabawę! Śmiejąc się, jedna przez
drugą rzucały w siebie kolorowe krople niczym dzieci bawiące się śnieżkami w zimie.
Wszędzie była farba, która spływając ze ścian na podłogę, tworzyła barwne kałuże.
Pędzelek i Akwarelka byli tak zachwyceni tym widokiem, że nie mogli przestać się im
przyglądać i długo stali z szeroko otwartymi ustami.
Pomaluj warzywa i owoce na odpowiednie kolory. Dorysuj przedmioty w tym samym kolorze. Do pomalowania
możesz użyć kolorów uzyskanych dzięki ich zmieszaniu.

Kolory PODSTAWOWE

T

Podstawowe, ponieważ
są podstawą do tworzenia
innych kolorów.
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Kolory POCHODNE

Y

CZ

Pochodne, ponieważ
pochodzą od kolorów
podstawowych.
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Tekst Karolina Krok, ilustracje Aleksander Panek

Akwarelka, jak co rano, biegła brzegiem biurka, budząc wszystkich swoim
śpiewem. Gdy mijała gruby szkicownik Alberta, poślizgnęła się na czymś
gęstym i z impetem upadła na krzesło.
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LUDZKIE CIAŁO

CIAŁO OBCE W OKU
Skąd się bierze?
Najczęściej wpada nam coś do oka podczas:
sprzątania, zabawy w piaskownicy, biegania lub jazdy
na rowerze. Winowajcami są małe owady, ziarenka
piasku lub pyłki.

Górna powieka
ma ok. 250 rzęs
o długości do 12 mm

Co się tam dzieje?
Oko, do którego coś
wpadło, boli, piecze
i staje się zaczerwienione.
Podczas mrugania czujemy
nieprzyjemne kłucie.

• Naturalną barierą
dla cząstek brudu
lub owadów
są rzęsy, czyli włoski
na powiekach.

Zaczynają płynąć
nam łzy. Jest
to mechanizm
obronny oka.

• W ciągu jednej
minuty mrugamy
średnio 17 razy.
Sprawdzisz to?

PIERWSZA POMOC!
1

Starannie umyj ręce.

2

Przemyj oko letnią wodą
lub solą fizjologiczną
i mrugaj. Ciało obce
powinno wypłynąć.

3

Dolna powieka
ma ok. 150 rzęs
o długości do 8 mm

UWAGA!
Możesz również użyć wilgotnego
rogu czystej chusteczki. Przetrzyj
delikatnie oko od zewnątrz
w kierunku nosa.

Jeżeli w oko wbiły się ostre elementy, np. szkło czy drzazga,
nie usuwaj ich samodzielnie!
Na oboje oczu połóż jałowy
kompres i przyklej go plastrem.
Natychmiast wezwij pomoc.

Tekst Katarzyna Pawłowska, ilustracje Łukasz Zabdyr

Czy wiesz, że...
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BAKAŁARZ 2018
zadanie 1

B O R E D ? BOA R D G A MES
Gra rodzinna PAŃSTWA MIASTA po angielsku. Do gry potrzebne będą kartki papieru i coś do pisania. Na kartkach narysujcie
tabelkę z kategoriami. Specjalnie dla Was zrobiliśmy alfabetyczny spis trzech kategorii: FOOD, CLOTHES, ANIMALS. Kolejne kategorie możecie wymyślać sami :). Jeden z uczestników
gry w myślach recytuje alfabet. Drugi uczestnik w wybranym
momencie mówi „STOP”. Litera, na której zatrzymaliśmy recy-

tację alfabetu, jest literą, na którą ma zaczynać się wyraz, jaki
wpiszemy do tabelki. Po zakończeniu odczytujemy swoje słowa.
Za powtarzające się słowo przyznajemy sobie 5 punktów, za każdy wyraz, który się nie powtarza, otrzymujemy 10 punktów.
Osoba, która jako jedyna wpisze wyraz w sytuacji, gdy pozostali
uczestnicy nic nie wpisali w swojej rubryce, otrzymuje 20 punktów. Wygrywa osoba, która zebrała najwięcej punktów.

FOOD

ANIMALS

CLOTHES

apple/jabłko

alligator/aligator

banana/banan

bat/nietoperz

apron/fartuszek
kuchenny

cookie/ciastko

cat/kot

dates/daktyle

dog/pies

cap/czapka
z daszkiem

fish/ryba

emu/struś emu

dress/sukienka

grapes/winogrona

frog/żaba

earring/kolczyk

hot dog/hot dog

gorilla/goryl

ice cream/lody

horse/koń

fur coat/futrzany
płaszcz

jam/dżem

insect/insekt

kiwi/kiwi

jellyfish/meduza

lemon/cytryna

kangaroo/kangur

milk/mleko

ladybird/biedronka

noodles/makaron

monkey/małpa

oyster/ostryga

newt/jaszczurka

pizza/pizza

octopus/ośmiornica

quiche/ciasto
z nadzieniem,
rodzaj zapiekanki

penguin/pingwin

rhubarb/rabarbar
spaghetti/spaghetti
toast/toast
unsalted nuts/
niesolone orzeszki
vegetables/warzywa
waffles/wafle
x-mas pudding/
/świąteczne ciasto
yoghurt/jogurt
zucchini/cukinia

quail/przepiórka

.........................

1. Uzupełnij w znanym przysłowiu brakujące samogłoski, a potem napisz je kształtnie i ładnie w poniższej
liniaturze.

overall/kombinezon
pyjamas/piżama

shoe/but

tiger/tygrys

tie/krawat

umbrellabird/strojnoczub
(ptak)

swimsuit/strój
kąpielowy

vulture/sęp

underpants/majtki

wombat/wombat

woolenhat/czapka
wełniana

G
Y

Gd_ p_źdz__rn_k s_ch_, z_m_ p_łn_
pl_ch_.

kimono/kimono
make-up/makijaż

N
I

KLASA I

jeans/dżinsy
lipstick/szminka

Ł
A

Październik to miesiąc, w którym startujemy z zadaniami przygotowującymi Was do
udziału w finale Konkursu Kaligraficznego BAKAŁARZ. Zaproponowane ćwiczenia
będą się ukazywać w kolejnych pięciu numerach „Promyczka Dobra”. Wykonujcie je
starannie, a karty prześlijcie na adres Wydawnictwa Promyczek. Życzymy powodzenia!

handbag/torebka
damska

snake/wąż

zebra/zebra

...........................................................................................
Telefon

glasses/okulary

rat/szczur

yak/jak

...........................................................................................
Adres

belt/pasek

raincoat/płaszcz
przeciwdeszczowy

x ray tetra/prystelka
(ryba)

...........................................................................................
Imię i nazwisko						
Klasa

Przygotowała Ewa Łazoryk, narysowała Jadwiga Żelazny

C ALL THE M A LL
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R
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2. Rozwiąż rebus i najładniej jak potrafisz
wpisz hasło w liniaturę.

3. Połącz starannie kropeczki, aby powstało hasło.

Ń=N

EJ=A

O

C

BAKAŁARZ 2018
Kochane Dzieci,
obcho21 października obcho
dzimy Światowy Dzień Misyjny. Jezus zaprasza wszystkich
ochrzczonych, czyli nas, do misji
głoszenia Dobrej Nowiny. Papież
Franciszek z tej okazji napisał
do nas list, w którym mówi:
„Misje Cię potrzebują,
pomyśl o tym”.

1. Przeskakując tę samą liczbę liter, odczytaj imię i nazwisko autora wierszy, który obchodzi urodziny
w październiku.
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Ł
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Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera,
ul. Warszawska 12, 05-807
Podkowa Leśna, tel. 22 758 94 24,
www.klawerianki.pl
echodzieciom@klawerianki.pl

Ł

W

KLASA II
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2. Przeczytaj zagadkę, a dowiesz się o jakiej roślinie jest mowa. W liniaturze obok wpisz jej nazwę, a poniżej
podaj trzy przykłady znanych Ci gatunków.

W lesie go spotykasz i dziwisz się srodze,
Bo jego kapelusz utwierdzony jest na nodze.

Nazwa:

N
I

G
Y

1. Podziel wyrazy zamieszczone na liściach na przysłówki i czasowniki i wpisz je do tabelki. Grupę
przysłówków ułóż alfabetycznie, a czasowników – od najkrótszego do najdłuższego.
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CZASOWNIKI

2. Uzupełnij znane powiedzenia brakującymi wyrazami:

Kto .................... przychodzi, ................. sobie ..................... .
Ziarnko do ....................., a ....................... się ....................... .

Przygotowała Sylwia Krawczyk
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KLASA III

Gatunki:

Nazywam się Ekenediri Chukwu i pochodzę z Nigerii, z plemienia Igbo. Moje imię
znaczy „Dziękuję Bogu!”. Mam 10 lat, 4 braci i 2 siostry. Opowiem Wam, jak wygląda
mój dzień. Rano moja rodzina zbiera się, aby odmawiać różaniec. Potem idę przynieść wodę i sprzątam dom, jem śniadanie. Do szkoły maszeruję ok. 30-45 minut.
Przed wyjściem mama i tata kładą na nas ręce i modlą się o błogosławieństwo dla
nas, dobrze nam życzą na cały dzień.
W szkole mam dobre oceny ze wszystkich przedmiotów oprócz matematyki. Mama
poradziła mi, abym w modlitwie różańcowej poprosił Boga o łaskę koncentracji. Tak
uczyniłem i od tamtego momentu zacząłem lepiej rozumieć matematykę.

Teraz uważam ją za bardzo interesujący przedmiot.
Po szkole opiekuję się również moim
rodzeństwem, zwłaszcza gdy rodziców nie ma w domu.
Wieczorem o 19.00 zbieram
inne dzieci, by razem odmówić różaniec. Po modlitwie
zaczynamy się bawić, tańczyć i rozmawiać. Dlatego
też znam każde dziecko
w sąsiedztwie, a one znają mnie.
Co mnie uszczęśliwia?
Okazywanie niewielkiej uprzejmości ludziom
w potrzebie i mówienie „dziękuję” za każdą drobną rzecz,
którą otrzymam.
s. Anthonia Okolie, SSPCs. Cynthia Ngerem, SSPC

W
październiku
pamiętamy
o modlitwie
różańcowej
za misje.

WYWIADY

Dzień dobry. – Figa poprawiła oprawki, które co rusz zsuwały się z jej pękatego
nosa, i oschle uścisnęła dłoń rozmówczyni. Następnie włączyła dyktafon.
Dzień dobry. – Fioletowa dama dygnęła niewzruszenie, ściągając z głowy
kapelusz-wieczko.
Czy pani jest Polką czy przybyszem z zagranicy?
Na pytanie, które padło, nie ma prostej odpowiedzi. Moje nazwisko, Węgierka,
wskazywałoby na obce pochodzenie, ale mieszkam w Polsce już od niepamiętnych
czasów. Dobrze wzrastam na tutejszych drzewach owocowych, moje kwiaty
są odporne na pierwsze przymrozki i obficie owocuję, więc można powiedzieć,
że czuję się tutaj jak u siebie.
Tekst Sabina Groń, ilustracje Karolina Kucharska
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Krążą pogłoski, że im później zbierze się panią z drzewa, tym jest pani
smaczniejsza… To prawda?
Oczywiście. – Śliwka filuternie zatrzepotała rzęsami. – Czekam na zbieraczy
do końca października. Z czasem staję się słodsza, a pestka łatwiej odchodzi
od miąższu.
Co później dzieje się ze śliwkowymi owocami?
Najczęściej trafiamy do suszarni lub gotują nas, aby przyrządzić smaczne powidła.
Życzę pani zatem dużo soku i ładnego słoika! – Figa, której łatwiej przychodziło
fotografowanie niż rozmawianie, wyciągnęła aparat i uwieczniła odchodzącą
Węgierkę na zdjęciu.

Popraw rysunek po kropkowanym śladzie i pokoloruj.

24

ROZRYWKA

ROZRYWKA

3. GRZYBOBRANIE

DETEKTYW LUPKA

25

Pokoloruj kratki według wzoru. Litery z ciemnozielonych kratek (czytane poziomo) utworzą hasło.
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5. JESIENNA SZYFROWANKA
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Przyjrzyj się obrazkom i literom i odczytaj zaszyfrowane hasło.
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ODP. 5:
ODP. 4:
Odpowiedzi wpisz do kuponu na s. 26.

Narysowała Jadwiga Żelazny

Przejdź razem z Promyczkiem przez labirynt
i pozbieraj literki, które utworzą hasło – jedną
z tajemnic różańcowych.

Rozrywki przygotowała Bogumiła Chmielowska, narysowała Anna Kosowska-Zgrzeblak

4. LABIRYNT

Odszukaj na obrazku i pokoloruj:

ODP. 4:
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MIESIĘCZNI K DLA DZIECI
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W ŚRODKU

Moja
modlitwa
za Ojczyznę

55 zł/rok
11 numerów + dodatki		
6 numerów + dodatki		 30 zł/pół roku

..........……..............................…….........................

ODP. 3:

10
CENA

5

ZŁ

)
(w tym 8% VAT

promyczek.pl

Z N A K LE J KA M I

Zamów już dziś!
tel. 18 443 44 00, e-mail: sekretariat@promyczek.pl

Czytając, rozwi jasz swoją wrażl iwość i wyobr aźnię !

WYDANIE
JUBILEUSZOWE
KOCHAM
POLSKĘ

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna!
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

www.facebook.com/PromyczekDobra

ODP. 2:

...........................................................................................
Telefon

ODP. 1:

...........................................................................................
Adres

...........................................................................................
Imię i nazwisko

TU WPISZ ROZWIĄZANIA ROZRYWEK Z PD 10/2018

...........................................................................................
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Wydanie jubileuszowe
Kocham Polskę
wpisane jest w setną
rocznicę odzyskania przez
nasz kraj niepodległości.
Młody czytelnik z kart
tej pięknie ilustrowanej
książki dowie się, dlaczego
jego ojczyzna na 123 lata
zniknęła z mapy Europy,
pozna bohaterskich
obrońców kraju,
prawdziwych patriotów
walczących o niepodległą
Rzeczpospolitą
i wydarzenia bliskie sercu
każdego Polaka.

ROZWIĄZANIA ROZRYWEK PRZEŚLIJ:

listem na adres redakcji; e-mailem na adres: konkursy@promyczek.pl oraz SMS-em
na numer: 605 060 388. Podaj imię, nazwisko, numer rozrywki i rozwiązanie.
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Wydanie albumowe
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Tekst Michał Pawłowski, ilustracje Jdwiga Żelazny
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