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Kochajmy naszych dziadków



hejka dzieciaki
brat tomek basiński

Kilka dni temu Ewka, Ewa, Vanesa, Sylwek i ja odwiedziliśmy Fer-
nanda w jego domu. Ale było fajnie, mówię Wam! Tak się jakoś stało, 

że zaczęliśmy rozmawiać o naszych ukochanych dziadkach i całe popołudnie 
spędziliśmy na oglądaniu ich zdjęć i wspominaniu ich. Każdy z nas ma extra 
historie związane z dziadkami. Pewnie Wy też, co nie?

Jejku, nawet nie wiecie, jak ważne jest, żeby pamiętać o starszych ludziach. 
Oni są najprawdziwszym skarbem, znają najlepsze historie na świecie i za-
wsze chcą się nimi dzielić. Dzwońmy zatem częściej do naszych 
dziadków, odwiedzajmy ich i nie wstydźmy się mówić, jak bardzo 
ich kochamy. Róbmy z rodzicami 
zakupy naszym starszym sąsia-
dom… ale przede wszystkim miej-
my dla nich czas.

MÓJ DZIADEK BYŁ 
TAAAAKI KOCHANY!

ZOBACZCIE, 
CO DOSTAŁEM 
OD DZIADKA… 

NOWIUŚKA!

FERNANDO, ALE  
TY MASZ FAJNY  
TEN SZALIK… NO, CIEPLUTKI.

MOJA BABCIA 
GO ZROBIŁA. 

DZIADZIU,  
TO WIDZIMY SIĘ  
NA OBIEDZIE.

ALE FAJNY  
TEN ALBUM 
DZIADKÓW...
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Izaak – wzór posłuszeństwa
Piotrku drogi!

Widziałam, jakim to było dla Ciebie zaskoczeniem, gdy w ostatnie święta 
w jednym z prezentów pod choinką znalazłeś Pismo Święte. Pamiętasz, jak 
krzyknąłeś: „Ojej, jaka gruba Księga! Przecież ja jej nie przeczytam!”? 

Długo myślałam, jak Cię zachęcić, byś nie odkładał czytania Biblii na jakieś 
„później”. I chyba mam pomysł! Przede wszystkim pamiętaj, że nikt nie każe 
Ci jej czytać całej od razu. Możesz do niej zaglądać i najpierw wybierać krótkie 
fragmenty. W Starym Testamencie na pewno zaciekawią Cię historie różnych 
dzieci. Nie ma ich tam wiele, ale wszystkie uczą nas czegoś bardzo ważnego. 
Na przykład historia chłopca o imieniu Izaak. Jego rodzice, Abraham i Sara, 
długo nie mogli mieć dziecka. Kiedy się urodziło, Abraham miał już sto lat! 
Wyobrażasz sobie, jak bardzo ukochanym był synem, skoro tak długo był wy-
czekiwany! Izaak również bardzo kochał rodziców. Okazywał im to przez bez-
graniczne posłuszeństwo i pomoc. 

Kochany Piotrku! Kiedy będziesz starszy, poznasz bardzo dokładnie historię 
Izaaka, a może już niedługo sam ją przeczytasz. A póki co pomyśl, jakim Ty je-
steś dzieckiem dla swoich rodziców. Może na początku 
tego nowego roku warto zro-
bić sobie takie postano-
wienie: będę bardziej 
słuchał rodziców, będę 
im chętniej pomagał. 

Całuję Cię 

 Twoja ciocia
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Zima przyszła, śnieżek prószy i zmar-
zliśmy aż po uszy. Razem z kolegami 
z samiutkiego rana pobiegliśmy lepić 

dużego bałwana. Wzięliśmy patyki, marchewkę i węgielki, a w kuchni znaleź-
liśmy garnek niewielki. Niby było w nas sporo zapału, ale kule lepiliśmy jakoś 
pomału. Największy wśród kolegów byłem i pierwszą kulę sam ulepiłem. Leoś 
uturlał bałwankowi brzuch, bo z niego jest prawdziwy zuch. Zdzisio ze śnie-
gu głowę uformował i wszystkie trzy kule ze sobą zmontował. Teodor z mar-
chewki jeszcze nosek zrobił, a Stefcio węgielkami bałwanka ozdobił. Leoś 
z patyków ręce mu zrobił i nasz bałwanek podwórko już zdobił. A Zdzisio, jak 
mu garnek na głowę zakładał, to co chwilę do góry nogami w zaspę spadał. 
Tylko jego nogi widzieliśmy i ciągle ze śniegu go wyciągaliśmy. Na koniec było 
bardzo zabawnie, bo każdy rzucał śnieżki, gdzie popadnie.

Ależ cudownie, że czas dla siebie mamy i razem go tak super spędzamy. Wy 
też o innych pamiętajcie i małymi misjonarzami być nie przestawajcie. 

misionasz was ściska  
i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

  Hu, Hu, Ha!  
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Kubo! 
Ależ mi swoim pomysłem zaimponowałeś i pośród drzewek pięknie 
mnie namalowałeś. Od elektroniki odpoczywać musimy, 
a dzięki temu prawdziwe drzewko zasadzimy. Pozdra-
wiam Ciebie i Twoją rodzinkę milutko i wszyscy 
trzymajcie się cieplutko.
Ps. Łapki w górę podnoszę i o dobry uczynek bardzo 
Cię proszę! 

pocztunia
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przyjaciele z nieba
Ewa gniady

Ponad sto lat temu w portugalskiej wiosce Fatima mieszkała trójka „niezwy-
kłych” dzieci. Mała Hiacynta i jej brat Franciszek Marto często siadywali koło 
studni. Tam czekali na swoją kuzynkę Łucję dos Santos. Z zaciekawieniem wsłu-
chiwali się w jej opowiadania o Panu Bogu. Razem grali w guziki, odmawiali 
różaniec i paśli owce. A wieczorami spoglądali w niebo i mówili, że gwiazdy to 
lampy aniołów, słońce to lampa Pana Jezusa, a księżyc jest lampą Matki Bożej.

Pewnego dnia dzieci bawiąc się przy jednym z drzew, nagle zobaczyły prze-
piękną Panią, której suknia błyszczała jaśniej niż słońce. Powiedziała im, że 
jest mamą Pana Jezusa i przyszła do nich z nieba. Poprosiła dzieci o codzienne 
odmawianie różańca, aby na świecie nie było wojen i zapanował pokój. A one 
chętnie wypełniały prośbę Matki Bożej. Często też dzieliły się jedzeniem 
z dziećmi, które były biedne i głodne.

Franciszek miał jedenaście lat, a Hiacynta tylko dziesięć, kiedy się rozcho-
rowali i Pan Bóg zabrał ich do siebie. Łucja została siostrą zakonną i żyła aż 
97 lat. Mali pastuszkowie z Fatimy uczą nas, że wcale nie trzeba być do-
rosłym, aby służyć Panu Bogu i zostać świętym. 

Pastuszkowie z Fatimy
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Pastuszkowe 
wyzwania

 Zbierz trzy osoby i tak jak Łucja, 
Franciszek i Hiacynta odmówcie 
dziesiątkę różańca w intencji 
pokoju na świecie.

 Opowiedz najbliższym historię 
pastuszków z Fatimy. 

        Pytania
  Do czego Matka Boża zachęcała 

dzieci podczas objawień?
– do wspólnej zabawy
– do odmawiania różańca
– do czytania książek

 Jakie zwierzęta pasły dzieci?
–  króliki
–  owce
–  kury

Poszukaj
  Ile lat temu po raz pierwszy 

Matka Boża objawiła się 
pastuszkom?

  Na jakim drzewie objawiała się 
Maryja?

  Na czym polegał cud słońca?
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Tekst: jULia nORiEga  
ilustracje: FERnandO nORiEga

KOCHANI  
DZIADKOWIEOOO!  

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI!  
WRESZCIE DOTARLIŚMY. 

CIEKAWY POMYSŁ MIAŁA PANI  
MONIKA, NASZA WYCHOWAWCZYNI, ŻEBY 

TUTAJ DZIŚ PRZYJŚĆ, CO NIE?

HMMM, JA BYM RACZEJ  
WOLAŁ PÓJŚĆ POGRAĆ W PIŁKĘ Z PRZYJACIÓŁMI.  

NO, ALE CO ZROBIĆ!

WITAJCIE  
DZIECI! JESTEM 

ANTONI.

A JA JESTEM  
ELWIRA. WITAJCIE W NASZYM  

DOMU!

A JAK  
WY MACIE NA 

IMIĘ?

DO MNIE 
MÓWCIE CIOCIA 

JANECZKA.

JA JESTEM BENIA,  
TO JEST MÓJ BRAT LUCUŚ 

I NASZ PRZYJACIEL  
MESAJ.

DZIEŃ 
DOBRY!

A JAK PAŃSWO 
TUTAJ SPĘDZACIE 

CZAS?

NIE MAMY CZASU NA NUDĘ.  
GRAMY W PLANSZÓWKI I KARTY, A NAWET 

BAWIMY SIĘ W TEATR.
I GRAMY 

W BINGO!

A JANECZKA  
TO CODZIENNIE 
OPOWIADA NAM  
NOWE KAWAŁY!

NO TAK… 
A CHŁOPAKI PEWNIE 
JUŻ TAM GRAJĄ BEZE 

MNIE…
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KONIEC

MESAJ, CO SIĘ  
STAŁO? DLACZEGO JESTEŚ  

SMUTNY?
BO CHCIAŁEM  

POGRAĆ W PIŁKĘ, 
A TUTAJ RACZEJ NIE 

MOGĘ.

KTO POWIEDZIAŁ,  
ŻE NIE! NIGDY NIE 
GRAŁEŚ ZE SWOIM 

DZIADKIEM?

NIGDY NIE 
POZNAŁEM MOICH 

DZIADKÓW…

NO WIĘC DZISIAJ,  
WE DWÓCH, ROZEGRAMY 

SUPER MECZ!
WOW!  

JA MOGĘ PIERWSZY 
STAĆ NA BRAMCE, 

DOBRA?

PÓŁ GODZINY PÓŹNIEJ…

HA, HA, HA, HA…
GOOOOOL!!!

CHODŹCIE  
WSZYSCY, BO TERAZ JEST 
CZAS NA ŻARCIK DNIA  

CIOCI JANECZKI.

MAM NADZIEJĘ, ŻE ŚMIECHU BĘDZIE CO NIE MIARA... 
YYYY... O, JUŻ SOBIE PRZYPOMNIAŁAM!

TATO PYTA SIĘ SYNKA: ZMIENIŁEŚ RYBKOM WODĘ 
W AKWARIUM? NIE, BO PRZECIEŻ ONE JESZCZE  

TAMTEJ NIE WYPIŁY – ODPOWIADA JAŚ.

HA, HA, 
HA…

HA, HA, 
HA…

ALE 
FAJNE!

O NIE!  
ALE GŁUPTAS 

Z TEGO  
JASIA.

BARDZO DZIĘKUJĘ. CIESZĘ SIĘ,  
ŻE PRZYSZEDŁEM, BO BYŁO NAPRAWDĘ 

SUPER! A MÓGŁBYM ZAADOPTOWAĆ PANA 
JAKO MOJEGO DZIADKA?

PEWNIE, ŻE  
TAK! PRZYCHODŹ, 

KIEDY TYLKO 
ZECHCESZ. JA BĘDĘ  

TU CZEKAŁ NA  
CIEBIE.

NIESTETY, MUSIMY JUŻ WRACAĆ.  
JEŚLI TO NIE PROBLEM, TO PRZYJDZIEMY W PRZYSZŁYM 

TYGODNIU, W PIĄTEK, PO LEKCJACH.  
MOŻEMY?

JUŻ SIĘ NIE  
MOGĘ DOCZEKAĆ! DO 

ZOBACZENIA!

A JA UPIEKĘ 
DLA WAS PYSZNE 

BUŁECZKI.
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podróże Daniego
      brat tomek basiński

Witajcie moi Mali Przyjaciele! Jednym ze sportów, który uwielbiam upra-
wiać, jest surfing. A wiecie, co to takiego? To przede wszystkim genialna za-
bawa, która polega na pływaniu, a dokładniej na ślizganiu się po falach na 
specjalnej desce. Na początku jest bardzo trudno, ale nie można się zniechę-
cać, tylko trzeba cierpliwie ćwiczyć, bo jak wiadomo, praktyka czyni mistrza. 
Mówię Wam, to niesamowita frajda!

Choć pochodzę z Kolumbii, to surfować nauczyłem się w Portugalii. Przez 
kilka lat ten przepiękny kraj stał się moim domem. Wraz z rodzicami miesz-
kałem w niewielkim nadmorskim miasteczku Nazare. Pozornie nic nadzwy-
czajnego tam się nie działo. 

Ale, ale… Każdego roku, od października 
do stycznia, pojawiają się tam najwięk-
sze fale na świecie. Są naprawdę 
ogromne. Wyobraźcie sobie, że 
kilka lat temu pewien chłopak 
płynął na desce po wysokiej, 
helloł, na 29 metrów fali! 
To się w głowie nie mieści! 
Przecież to wysokość dzie-
sięciopiętrowego bloku!

Mam nadzieję, że kiedyś 
odwiedzicie to miejsce, 
a może nawet sami 
zostaniecie mistrzami 
surfingu?

WASZ DANI 
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński

Kochani! Mam dla Was zagadkę, co fajnego wyjdzie z połączenia śmietanki 
z różnokolorową galaretką?

Witam Was po raz pierwszy w tym roku w mojej kuchni. Dziś zaproponuję 
Wam pyszny deser i super łatwy do przygotowania. No, bo kto, proszę ja Was, 
nie lubi galaretki!? Chyba tylko niedźwiedzie polarne! Ale dosyć tych żartów, 
włączamy fajną muzyczkę i … do dzieła! Aha! Koniecznie poproście kogoś 
starszego o pomoc, bo będzie nam bardzo potrzebna!

Ko laretka

Jak to przygotujemy?
Każdą z kolorowych galaretek wsypujemy do głębokiego talerza (to ten od 

zupy) i zalewamy 1 szklanką gotującej wody. Mieszamy, a następnie odstawia-
my do zastygnięcia. Po pewnym czasie delikatnie wyjmujemy każdą galaretkę 
z talerza i kroimy w kosteczkę, po czym wszystkie mieszamy ze sobą i znowu 
odstawiamy. Dwie bezbarwne galaretki rozpuszczamy w dwóch szklankach 
wrzącej wody i też odstawiamy do wystygnięcia. Ale uwaga! Musi być wystu-
dzona, ale płynna! Kiedy będzie gotowa, w wysokiej misecz-
ce ubijamy mikserem śmietankę, a następnie wlewamy 
do niej powoli tę płynną galaretkę. Do tego wrzu-
camy delikatnie nasze kolorowe kosteczki, 
mieszamy i wszystko wlewamy do foremki. 
Odstawiamy do lodówki i po jakiejś godzi-
nie deser jest gotowy. Wyjmujemy go z fo-
remki i…. Smacznego! 

PS. Żeby łatwiej było wyjąć deser z forem-
ki, można ją włożyć na kilka sekund do gorącej 
wody. 

             Czego  
    potrzebujemy? 
 4 lub 5 galaretek, każda  
     w innym kolorze
   2 galaretki bezbarwne
   400 ml śmietanki 30%
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zwierzaki rozrabiaki
vanESa BERTOLini

Rozrabiakowe maluchy postanowiły pobawić się, robiąc bańki mydlane. 
Każde z nich robiło bańki takiego koloru, jaki miała jego koszulka. 

Policz, który z naszych bohaterów zrobił najwięcej baniek.

Rozwiąż to „sudoku”, rysując w pustych polach zwierzaka,  
który tam powinien być.

12



Zwierzakowa kamienica przy ulicy Małej Dżungli 2 tętni życiem. Jej mieszkańcy 
prześcigają się w swoich szalonych pomysłach. Poszukaj:

kto ugryzł ręcznik pani krokodylowej

ile orzeszków ziemnych wypadło z torebki słoniowi

kto i komu skradł banana

ile jajek zgubiło się gąsce i gdzie one są

komu wypadła jego ulubiona zabawka i jakiego jest koloru. 
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Orkiestra 
aITa KuE 

Pewnego popołudnia umówiłam się z moją afrykańską przyjaciółką Ani-
ką pod wielkim baobabem. Dziewczynka poprosiła mnie, żebym przyniosła 

ze sobą mały bębenek. Okazało się, że Anika 
miała super pomysł! Czekała na mnie, trzy-
mając w rękach drewniane patyczki. W pew-
nej chwili zaczęła mocno nimi uderzać w duży 
kawałek drewna, który w środku był pusty. 
Ten instrument nazywa się tam-tam. Chwilę 
później pojawiły się Iba i Tafari, ciągnąc wiel-
kie drewniane cymbały. 

Malutka Kakeli próbowała uderzać w bęb-
ny, które stały obok baobabu i były o wiele 

większe od niej. Trzeba było ją 
podnieść, żeby dostała do bęb-
na i mogła coś dla nas zagrać. 
Przyszedł też nasz kolega Upa-
ji ze swoją siostrzyczką Kiti 
i razem zaczęli śpiewać. Ja też 
próbowałam coś „wybębenko-
wać”, ale wszyscy stwierdzili, 
że lepiej wychodzi mi klaskanie 
w dłonie. 

Tak głośno razem graliśmy 
i śpiewaliśmy, że inne dzieci 
z wioski przybiegły pod baobab 
i dołączyły do zabawy. W ten 

oto sposób powstała wesoła orkiestra 
AITA KUE. Nazwę utworzyliśmy z pierw-
szych liter naszych imion. A ciekawostką 
jest to, że w języku sango AITA KUE zna-
czy „wszyscy jesteśmy braćmi”. 
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– Synku, dlaczego kładziesz 
mokrą chusteczkę na ścia-
nie?
– Tatuś kazał mi zrobić 
mokry okład w miejscu, 
w którym się uderzyłem.

Dwóch malców siedzi 
w piaskownicy i dyskutuje.
– Mój tata jest najszybszy 
na świecie!
– A wcale, że nie!
– A właśnie, że tak! Jest 
urzędnikiem. Pracu-
je codziennie do piątej, 
a w domu jest już piętna-
ście po czwartej.

     Poznajmy dni tygodnia  

   w języku suahili!

poniedziałek Jumatatu  

          [
dźumatatu]

wtorek Jumanne [dźumanne]

środa Jumatano [dźumatano]

czwartek Alhamisi

piątek Ijumaa [idźumaa]

sobota Jumamosi [dźumamosi]

          n
iedziela Jumapili  

           
           

           
   [dźumapili]

W wyrazach, które są na owieczkach, 
uzupełnij brakujące literki, a następnie 

wpisz je według kolejności  
(od 1 do 5) poniżej obrazka.  

Dowiesz się wówczas, kto jest  
naszym Pasterzem. 

Karibu! 
Habari yako?
Cześć! Jak się   

    macie?

żarciki
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Łańcuszek dobroci
Wracając ze szkoły Oli zauważył starszą panią, która siedziała przy drodze. 

Podszedł do niej i powiedział:
– Dzień dobry! Czy mogę pani w czymś pomóc?
– Dziękuję ci bardzo, chłopcze. Zasłabłam i upadłam, ale już jest lepiej. Zaraz 

po mnie przyjedzie syn – odpowiedziała kobieta z uśmiechem.
Chłopiec zaproponował, że poczeka razem z nią. I tak też się stało.
– Jak mogę się odwdzięczyć za twoją dobroć? – zapytała starsza pani.
– Moja mama mówi, że świat byłby piękniejszy, gdyby każdy za otrzymany 

dobry uczynek odwdzięczył się dobrym uczynkiem kolejnej osobie. Więc ja 
będę szczęśliwy, jeśli pani pomoże komuś, kto będzie tej pomocy potrzebował.

Oli uściskał starszą panią i wrócił do domu. Opowiedział mamie, co się wy-
darzyło po drodze.

Następnego dnia ktoś zapukał do drzwi. Kiedy Oli je otworzył, zdziwił się 
bardzo, bo zobaczył tę samą panią, której wczoraj pomógł. Zapytał ją, skąd 
wiedziała, gdzie mieszka, na co ona odpowiedziała:

– No przecież jesteś tak bardzo podobny do swojej mamusi.
W tym momencie do drzwi podeszła mama, która czule przywitała się ze 

starszą panią.
– Synku, ta pani ma na imię Wanda. Dziesięć lat temu, późną nocą, kiedy 

przychodziłeś na świat, to właśnie ona zawiozła mnie do szpitala. Nikt inny 
nie mógł, a ona pojawiła się niczym anioł. Kiedy ją wówczas zapytałam, jak 
mogę się odwdzięczyć, odpowiedziała mi, że…

– Niech zgadnę, mamusiu – wtrącił Oli – że świat byłby piękniejszy, gdyby 
każdy za otrzymany dobry uczynek odwdzięczył się dobrym uczynkiem ko-
lejnej osobie.

– Właśnie tak, synku, tworzymy łańcuszek dobroci.


