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Dzień mamy, taty i dziecka



hejka dzieciaki
brat tomek basiński

Słuchajcie, słuchajcie, bo mam dla Was mega njusa! Jeśli dobrze 
przyjrzycie się obrazkowi poniżej, zauważycie, że jest nas nie sześ-

cioro, ale… siedmioro. Dołączyła bowiem do nas Dominika. To ona będzie dla 
Was pisała opowiadania na ostatniej stronie. A wierzcie mi, znam Dominikę 
dość długo i wiem, że ma naprawdę dużą, duuuuużą wyobraźnię i potrafi wy-
myślać fajne historie.

Dobrze z pewnością wiecie, że ostatnio mamy czasy, kiedy nie można organi-
zować wielkich przyjęć i zabaw. No, ale nasz zespół redakcyjny jest jak rodzina, 
dlatego kilka dni temu spotkaliśmy się wszyscy u Sylwka. Na jego podwórku 
zrobiliśmy malutkie przyjęcie dla Dominiki. Ale było super, mówię Wam!

Korzystając z okazji, wszystkim mamom, tatom i dzieciakom składam mega 
serdeczne życzenia, no bo w maju i czerwcu 
macie swoje święta. Żyjcie nam sto lat 
i bądźcie naprawdę szczęśliwi!
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szkółka biblijna
Ewa ZachwiEja

Z Bogiem – jak Dawid  
– możesz wszystko!

Witaj Piotrek,
Dziś chcę Ci opowiedzieć o Dawidzie, zwyczajnym chłopcu, który gdy do-

rósł, został królem, choć nikt z jego rodziny ani nie mieszkał nigdy w pałacu, 
ani nawet nic wspólnego z królewską rodziną nie miał. Brzmi trochę jak baj-
ka, prawda? Ale historia Dawida jest prawdziwa i podobnie jak te, które opo-
wiadałam Ci wcześniej (pamiętasz Izaaka i Samuela?), znajduje się na kartach 
Pisma Świętego.

Dawid pochodził z Betlejem (tak! – z tego samego, w którym urodził się Pan 
Jezus, tylko Dawid żył tam dużo, dużo wcześniej). Był ósmym dzieckiem pa-
sterza Jessego. Od najmłodszych lat pomagał tacie przy owcach, pasąc je na 
rozległych pastwiskach. Chętnie grał też na harfie i śpiewał hymny wielbiące 
Boga. I może właśnie dlatego stało się to, czego nikt się nie spodziewał 
– młodziutki pasterz został wybrany przez 
Boga na króla Izraela! Oczywiście, Dawid 
nie od razu został królem. Zanim to się sta-
ło, zasłynął m.in. z walki z potężnym Golia-
tem, którego wszyscy bardzo się bali, a on 
– niewysoki, wydawałoby się słaby chłopiec 
– pokonał go i to bez użycia miecza!

A czy wiesz, dlaczego tak się stało? Bo Pan 
Bóg widząc, że Dawid oddaje Mu swoje serce, 

zawsze był przy nim i we wszystkim 
mu pomagał. Pamiętaj, Piotr-

ku, z Panem Bogiem w sercu 
wszystko jest możliwe!

Twoja ciocia
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komputerek swój włączyłem i video pogawędkę 
z przyjaciółmi urządziłem. Najpierw Zdzisio i Leoś 
się pojawili i od razu z życzeniami wyskoczyli. Na 

białym papierze je napisali i wykałaczkami je podtrzymywali. Stefcio i Teodor 
przy kamerce coś majstrowali i ciągle nam gdzieś znikali. Gdy się pojawiali, 
to tym transparentem na wszystkie strony wymachiwali. A MisioNarka z da-
lekiego Ekwadoru niespodziankę nam zrobiła, bo też do naszej rozmowy się 
dołączyła. Z papieru laurkę wykleiła i kredkami cudnie ją ozdobiła. Niewielki 
różaniec w swej łapce trzymała, bo za wszystkie dzieci modlić się z nami chcia-
ła. Ja też coś fajnego wymyśliłem i kwiatuszki misyjne z bibuły zrobiłem.

A to wszystko dla Was, Kochane Dzieci, zrobiliśmy, bo DZIEŃ DZIECKA uczcić 
razem chcieliśmy. Szczególnie z tej okazji dzieci z domów dziecka pozdrawiamy 
i nasze niespodzianki wirtualnie im posyłamy! Bo one swoich domów nie mają 
i często na rodziców długo czekają. Więc niech żadne dziecko się nie smuci, tyl-
ko wesołą pioseneczkę zanuci: „Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, raduje 
się każdym moim gestem! Alleluja, Boża radość mnie rozpiera uuuuu”.

misionasz z przyjaciółmi mocno was ściska i mówi do zobaczyska!

mały MisioNasz
Ewa gniady

  KLIK…  



pocztunia

Kamilku, 
jak cudnie, że o dzieciach z różnych krajów pomyślałeś i rysuneczek spe-
cjalnie dla nich przygotowałeś. Farbkami rączki nawet pomalowałeś 

i kwiatuszki nimi poodbijałeś. Bardzo Ci dziękuję 
i pomodlić się za Ciebie i Twoją rodzinkę obiecuję.

PS. Łapki w górę podnoszę i powiedz rodzicom, 
że bardzo ich kochasz, o to Cię proszę! 
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przyjaciele z nieba
Ewa gniady

W wiosce, nieopodal Tarnowa, zwanej Wał-Ruda urodziła się Karolinka. 
Miała dziesięcioro rodzeństwa. Jej rodzice – Jan i Maria – bardzo się troszczy-
li, aby ich dzieci kochały Pana Boga. Codziennie, kiedy się budziły, na dzień 
dobry słyszały Godzinki ku czci Matki Bożej śpiewane przez rodziców. Całą 
rodziną klękali do modlitwy i chodzili do kościoła na Mszę Świętą.

Karolinka była bardzo pracowita. Zawsze chętnie pomagała rodzicom. Tro-
skliwie opiekowała się rodzeństwem i nigdy nie narzekała. Często śpiewała 
sobie religijne pieśni i odmawiała różaniec. Bardzo lubiła chodzić do szkoły, 
gdzie pilnie się uczyła, a z religii zawsze otrzymywała wzorowe oceny. Często 
z innymi dziećmi siadała pod gruszą i pięknie opowiadała o Panu Bogu. Czytała 
im Pismo Święte i wspólnie uczyli się różnych modlitw. Mawiała, że jej wielkim 
marzeniem jest dostanie się do nieba, bo tam z pewnością będzie jej dobrze.

Kiedy nastał czas strasznej wojny, do domu Kózków, pod nieobecność mamy, 
wtargnął rosyjski żołnierz. Mając w ręce karabin, a u pasa szablę, zabrał Ka-
rolinkę i jej tatę do lasu. Wkrótce nakazał tacie zawrócić, a dziewczynkę zmu-
sił do dalszej wędrówki. W pewnej chwili zaczęła uciekać leśną drogą, ale żoł-
nierz szybko ją dogonił i mocno zranił szablą. W wyniku otrzymanych ciosów 
dziewczynka zmarła. I tak oto spełniło się jej marzenie, bo poszła do nieba.

Papież Jan Paweł II ogłosił światu jej odwagę i dziś jest błogosławioną. 

Karolina Kózkówna
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       Karolinowe   
     wyzwania
      Podczas pacierza poproś 
      błogosławioną Karolinę, 
    aby miała Twoją rodzinkę 
w szczególnej opiece  
i wypraszała u Pana Boga 
potrzebne jej łaski.

    Przeczytaj komuś historię 
    błogosławionej Karoliny   
  Kózkówny. 

    Pytania
 Jak mieli na imię rodzice 
Karolinki?

–  Kacper i Zuza
–  Jan i Maria
–  Piotr i Anna

 Pod jakim drzewem siadała 
Karolinka z innymi dziećmi?

–  wiśnią
–  gruszą
–  orzechem

   Poszukaj
  Ile lat żyła Karolinka?

  W którym roku ogłoszono 
ją błogosławioną?
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Tekst i ilustracje:  
FErnando noriEga

SĄSIEDZI
DZIEń Dobry,  
panI MarySIu!

Jak SIę 
panI Ma?

MożE  
cZEgoś panI 
potrZEbuJE?

ooo! MoI DroDZy,  
DZIś MaM uroDZIny, alE 
nIE cZuJę SIę naJlEpIEJ, 

żEby ZrobIć JakIEś 
Zakupy…

tylko proSZę  
naM powIEDZIEć,  
co MaMy kupIć.

to My 
póJDZIEMy. 

kochanIutcy, lIStę 
Zakupów wySyłaM waM 
pocZtĄ lotnIcZĄ, hEhE.

łapMy JĄ!

MIau
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konIEc

ucIEkł 
MI…

Już go 
MIałaM!

MaM!

na tEJ lIścIE JESt tylko  
MlEko I chlEb. nIE Ma nIc 

uroDZInowEgo!
MaM poMySł…

goDZInę późnIEJ DZIEcI ZoStawIły SIatkę 
Z ZakupaMI prZy DrZwIach MIESZkanIa 
panI MarySI…

… poroZMawIalI Z rESZtĄ SĄSIaDów I kIEDy panI MarySIa poDESZła  
Do okna, żEby poDZIękować DZIEcIoM, wSZyScy SĄSIEDZI ZaśpIEwalI:

MIau!

MIaaaaau *!

JEJku, torcIk 
I prEZEnt Dla MnIE. 

DZIękuJę.

JEStEM  
DZIś taka 

SZcZęślIwa!

* sto lat w kocim języku

STO LAT, STO LAT, 
NIECH ŻYJE, ŻYJE NAM…
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podróże Daniego
      brat tomek basiński

Witajcie, Moi Drodzy Poszukiwacze Przygód! Pamiętacie, jak ostatnim ra-
zem latałem balonem w Peru? Otóż stamtąd udałem się do sąsiedniego kra-
ju, do Ekwadoru. A tam, po prostu, szok! Wyobraźcie sobie, że poszedłem na 
wycieczkę na Cotopaxi (czytaj Kotopaksi). Jest to wulkan, a na dodatek wciąż 
czynny. To znaczy, helloł, że trzeba uważać, bo pewnego dnia może wybuch-
nąć. Cotopaxi to jeden z najwyższych wulkanów na Ziemi. Przekonałem się 
o tym podczas wspinaczki, która wydawała się nie mieć końca. Ostatecznie 
na sam szczyt nie doszliśmy, ale i tak wycieczka 
była fantastyczna. W ogóle Ekwador jest 
niesamowity.

         Pozdrawiam Was mocno
                    WASZ DANI
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braciszek w kuchni
brat tomek basiński
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No kto, proszę ja Was, kto nie lubi słodziutkich jabłuszek albo pyszniutkiej 
kruszonki? Oczywiście, wszyscy lubimy! Dlatego nie zastanawiajcie się długo, 
tylko biegnijcie do sklepu po produkty, szybciutko wracajcie, umyjcie rączki 
i jak zawsze włączcie fajną muzyczkę i … do dzieła!

Jak to przygotujemy?
Jabłka obieramy ze skórki i kroimy w cienkie plasterki. Dodajemy do nich 

cynamon do smaku i mieszamy. Z zimnego masła, mąki i cukru wyrabia-
my ciasto na kruszonkę. Foremki smarujemy masłem. Następnie układamy 
w nich ciasno jabłka do połowy ich wysokości. Na nie kładziemy kruszonkę 
i delikatnie przyklepujemy. Wstawiamy do nagrzanego 
do 220 stopni piekarnika i pieczemy około 20 mi-
nut. Kiedy będą upieczone, foremki delikatnie 
odwracamy do góry „nogami” i nasze sma-
kołyki wykładamy na talerzyk… 

Smacznego!

PS. Możemy jeść je na ciepło lub zimno.

KRUSZOBŁUSZEK!

Kochani Kuchcikowie! 
Zanim zaczniemy naszą pracę, mam dla Was zagadkę. Otóż, co wyjdzie z po-

łączenia kruszonki i jabłuszek? No tak! Oczywiście, że…

             Czego  
     potrzebujemy  
  (na 4 porcje)? 
  3 jabłka  pół szklanki mąki
  6 łyżek masła  4 płaskie łyżki   
         cukru  cynamon  foremki 
        nadające się do piekarnika

11



zwierzaki rozrabiaki
vanESa BErToLini

Pewnego popołudnia zwierzaki zorganizowały zawody zręcznościo-
we. W konkurencji rzucania kółeczkami uczestniczył Krokuś, Małpik 

i Hipcio. Każdy z nich rzucał kółeczko w kolorze swojej koszulki. 
Policz, który z nich najwięcej 

razy trafił do celu.
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Pomóż znaleźć ptaśkom łasuszkom ich ulubione przysmaki. A Ty na miejscu 
którego z nich chciałbyś być najbardziej?

Odgadnij, jeśli potrafisz, jaką liczbą można zastąpić każdego jednego ze zwie-
rzaków, aby równanie matematyczne się zgadzało.
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Ewka w Afryce
Ewa gniady

Tata mojej przyjaciółki Momo z Kenii zadzwonił do mnie i powiedział: „Ewka, 
bądź jutro gotowa o piątej rano, a do plecaka koniecznie spakuj lornetkę, aparat 
i kapelusik”. I rzeczywiście, zanim wzeszło 
słoneczko, przyjechali po mnie dużym je-
epem z podniesionym dachem. Nie minęło 
pół godziny, a my już staliśmy przez bra-
mą, na której widniał napis: SAFARI. Tata 
Momo powiedział, że teraz wjeżdżamy do 
wielkiego parku, w którym będziemy oglą-
dać dzikie, afrykańskie zwierzęta. Opuścił 
dach auta i zapowiedział, że nie wolno nam 
głośno krzyczeć, karmić zwierząt i wycho-
dzić z samochodu. Byłam bardzo szczęśli-
wa, bo przecież afrykańskie zwierzęta wi-
działam tylko w bajkach.

Ledwo wjechaliśmy do parku, a na maskę 
naszego samochodu wskoczyła wrzeszczą-
ca małpa. Chwilę później obok nas prze-
biegło stado ogromnych słoni, które wy-
machiwały trąbami. Za nimi wędrowały 
zebry, takie małe koniki w czarno-białe 
paski. Już z daleka zobaczyłam żyrafy 
z długimi szyjami, które spokojnie zjada-
ły sobie liście z drzew. Widziałam też gło-
śno ryczącego lwa, który wygrzewał się 
na słońcu. Wyglądał bardzo groźnie. Były 
tam też krokodyle, nosorożce, a nawet hi-
popotamy. Nie uwierzycie, ale przez lor-
netkę dostrzegłam nawet lamparta, któ-
ry odpoczywał sobie na gałęzi wielkiego 
drzewa.

Teraz mogę się pochwalić, że byłam 
na safari i widziałam mnóstwo dzikich 
zwierząt.

Safari 
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Uczymy się zwierząt w suahili:

nyani (njani) – małpa

tembo – słoń

mamba – krokodyl

twiga (tłiga) – żyrafa

kifaru – nosorożec

simba – lew

punda milia – zebra

chui (czui) – lampart

kiboko – hipopotam

nyumbu (njumbu) – antylopa

Karibu! 
Cześć!

łamigłówkownia
rEdakcjaKrzyżówka z safari

Mama kąpie bliźnia-
ków, a potem kładzie 
do łóżka. Nagle jeden 
z nich zaczyna się 
śmiać:
– Co ci tak wesoło?  
– pyta mama.
– No bo Michał był 
dwa razy kąpany a ja 
wcale.

Tata do synka:
– Karol, a co ty dzisiaj 
się tak kręcisz po 
domu? Masz przecież 
lekcje online!
– Tatusiu, dzisiaj 
mamy wycieczkę. 

żarciki

rebus

+ CE
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Tacy inni rodzice
Darek od razu zaprzyjaźnił się z nowym kolegą, gdy ten tylko pojawił się 

w ich klasie. Chłopak miał na imię Jasiek, świetnie grał w piłkę i umiał wymy-
ślać naprawdę zwariowane historie.

Pewnego dnia pani Małgosia zapowiedziała swoim uczniom, że już niedługo 
będą świętować Dzień Mamy i Taty. I z tej okazji dziś na plastyce zrobią dla 
swoich rodziców piękne laurki.

Darek z zapałem zabrał się do pracy. Właśnie był zajęty rysowaniem w ręce 
mamy ogromnego balonika w kształcie serca, kiedy dostrzegł pracę Jaśka. 
Rysunek niby się zgadzał, mama w kolorowej sukience, a obok tata w kasku 
inżyniera, ale na górze obrazka znajdował się napis: „Dla Ani i Maćka”.

– Przecież to miało być dla twoich rodziców – zauważył zaskoczony Darek.
– I jest – odpowiedział przyjaciel.
– To dlaczego tak napisałeś?
– Bo tak nazywają się moi rodzice – wyjaśnił Jasiek. – A ja tak do nich mówię, 

ponieważ to są tacy inni rodzice niż twoi. Oni mnie adoptowali.
– Adoptowali? – Darek nic nie rozumiał.
– Tak. Ania i Maciek mówią, że Pan Bóg pomógł im mnie znaleźć, żebyśmy 

byli rodziną. I jeszcze, że Bóg też jest moim Tatą.
– W takim razie muszę zrobić jeszcze jedną laurkę… – stwierdził Darek. 


