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Mały misjonarz na wakacjach



Wakacje! Wakacje! Wakaaaaacje! Hurra! Czy Wy również uważacie, że jest 
super, bo są już wakacje? Ciekawe co teraz każde z Was porabia? Być może 
jedni wyjechali w góry, inni nad morze na kilka dni, a jeszcze inni do kuzynów 
w odwiedziny. Ktoś może do Wrocławia, ktoś do Warszawy, a ktoś do Krakowa 
lub na Mazury... Niejedno z Was pewnie zostało w domu i szykuje jakiś fajny 
wakacyjny plan, np. wyjazd z rodziną gdzieś pod namiot, nad jezioro czy do 
lasu. A czy któreś z Was wybiera się w tym roku na… pielgrzymkę do Często-
chowy? Jak się pewnie zorientowałyście po ilustracji, cała nasza MINI ekipa 
jest już w drodze na Jasną Górę, bo mamy naprawdę dużo spraw, za które mu-
simy podziękować naszej ukochanej Matce Bożej.

Jeśli jeszcze o tym nie myślałyście, to koniecznie zaproponujcie to rodzi-
com i starszemu rodzeństwu. I ruszajcie w drogę. Takie maszerowanie jest 
dość trudne fizycznie, ale może być mega przygodą. Na pielgrzymce na pew-
no spotkacie fajnych ludzi, którzy mogą stać się Waszymi przyjaciółmi na całe 
życie. Ale najważniejszy jest ostateczny cel wędrówki. Spotkanie z Maryją na 
Jasnej Górze, naszą najukochańszą Mamą. Jakże Ona musi się z tego cieszyć!

Kochani, kolejny numer MINI pozostawiam w Wa-
szych rękach i mam wielką nadzieję, że się Wam mega 
spodoba. A Wy dawajcie nam o sobie znać i uściskaj-
cie tych, od których otrzymaliście naszą gazetkę.

BRAT TOMEK z EKIPĄ

Hejka Dzieciaki!
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szkółka  
biblijna

Ewa ZachwiEja

Pan Jezus spotyka 
potrzebujących 

Na pewno już nie raz ktoś – czy to pani w szkole, czy ksiądz w kościele – za-
chęcał Was, byście pomagali potrzebującym. Ale co to właściwie znaczy, że 
ktoś jest potrzebujący? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż osoba potrzebują-
ca to taka, która potrzebuje czyjejś pomocy. Czasem o nią prosi, ale bywa i tak, 
że wstydzi się poprosić i tylko cichutko czeka, aż ktoś sam otworzy przed nią 
swoje serce.

Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, bardzo często spotykał ludzi potrzebują-
cych. Byli wśród nich również chorzy, którzy gdy tylko się dowiedzieli, że bę-
dzie On przechodził w pobliżu, udawali się tam i z wielką 
wiarą głośno wołali, prosząc Go o pomoc. Tak między 
innymi uczynił pewien niewidomy, prosząc Jezusa, by 
się nad nim ulitował i przywrócił mu wzrok. Byli 
i ludzie grzeszni, którzy nie mieli nawet odwagi 
spojrzeć na Pana Jezusa, ale w skrytości serca i ze 
łzami w oczach ufali w Jego pomoc. A On im poma-
gał. Obok nikogo nie przeszedł obojętnie!

A jak to jest z Wami? Czy potraficie i czy 
chcecie dostrzegać wokół siebie tych, którzy 
potrzebują Waszej pomocy? Może jest to chora 
sąsiadka, której nie ma kto przynieść zakupów, 
albo jakaś nieznajoma dziewczynka, która zgu-
biła drogę, bądź mama, gdy po pracy zmęczona 
wraca do domu?

Dziś Pan Jezus ma niezwykle ważne 
zadanie dla każdego i każdej z Was: 
zauważajcie obok siebie ludzi potrze-
bujących i tak jak potraficie, pomagaj-
cie im! Jest czas wakacji, przed Wami 
wiele okazji, by nieść pomoc innym. 
Nie zmarnujcie żadnej z nich!
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mały
MisioNasz

Ewa gniady

wszędzie. Zwariowało, oszalało moje 
serce! Pioseneczkę sobie podśpiewu-
ję i do wypoczynku się szykuję. Tym 
razem wystąpię w niezwykłej kreacji, 

bo przecież to czas fajowych wakacji! Zobaczcie sami, jak wypoczynek zapla-
nowałem i jaką frajdę z kolegami miałem. Z dużej, plastikowej butelki basen 
przygotowałem i dużo wody do niego nalałem. Potem dwie deseczki w ziemię 
wbiłem i malutkie haczyki do nich przykręciłem. Kolorowy materiał mocno 
przymocowałem i prawdziwy hamaczek dla Stefcia już miałem.

Moich super kolegów zaprosiłem i arbuzową lemoniadę im zrobiłem. Leoś 
i Zdzisio strasznie się wygłupiali i fikuśne zabawy ciągle wymyślali. Odważny 
Stefcio na hamak się wdrapał i już po chwili głośno sobie chrapał. Ja z radością 
w basenie pływałem i swoje ciałko troszkę opalałem. Główkę przed słońcem 
schroniłem i słomiany kapelusik założyłem. Wszyscy lemoniadkę popijaliśmy 
i wielką frajdę z tego mieliśmy. Tak sobie później pomyślałem, że trochę szczę-
ścia w nasze serduszka wlałem. To fajnie, że mali misjonarze czas dla innych 
mają i swoje uśmiechy zawsze im rozdają. I Wy wakacje wesoło spędzajcie, 
o swoich najbliższych nie zapominajcie.

misionasz was mocno ściska  
i mówi do zobaczyska! 

Lato, lato
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ŁAAAŁ, co za szał! Dziękuję Johnie [czyt. Dżonie], że o mnie pamiętałeś i po polsku liścik z Ugandy napisałeś. W dodatku „mercedesa” z Afryki mi przysłałeś, którego z plastikowej butelki i zakrętek sam skonstruowałeś. Swoim pomysłem bardzo mnie zadziwiłeś i ogromną radość tym mi sprawiłeś. Schowam na pamiątkę Twój liścik w torebeczkę i przybijam Ci mocno swoją piąteczkę! Afrykański wozik w garażu zaparkuję, a Tobie z całego 
serduszka DzIĘKUJĘ.

MisioNasz

Na liściki odpisuję
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zwierzaki  
rozrabiaki
vANESA BERTOLINI

Co było pierwsze: jajko czy 
kura? Kura… Nie, no przecież 
jajko… No ale jajko znosi 
kura… Niby tak, ale przecież 
bez jajka nie byłoby kury… 
Długo nad tym można by się 
zastanawiać, a tymczasem 
kury pana Romka były tak 
roztargnione, że zamiast 
w kurniku rozgościły się 
w salonie i teraz salon 
wygląda jak kurnik.
Tym razem zadanie jest dla 
najbardziej odważnych. 
Najpierw policzcie wszystkie 
kury i kurczaki, a następnie 
znajdźcie następujące 
przedmioty:
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Jajko czy kura?
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BRAT TOMEK BASIŃSKI

Amiguitos, qué tal? A co to znaczy? Tłumacząc z języka hiszpańskiego 
Mali Przyjaciele, co u Was słychać? Dziś, Kochani, opowiem Wam o swo-

jej podróży do Kostaryki. To niewielki i ciekawy kraj położony w Ameryce 
Środkowej. Jest prawie sześć razy mniejszy od Polski. I ma mega dużo zieleni. 
Mieszkańcy tego kraju, nazywani przez innych Los Ticos [czyt. los Tikos], to 
ludzie, którzy bardzo dbają o przyrodę. Wyobraźcie sobie, że aż 25% całego 
kraju jest pod ochroną, dlatego na tych terenach nie można wycinać drzew 
ani polować na zwierzęta, a nawet budować domów.

A czy wiecie, że odwiedziłem też piękną plażę zwaną El Tortuguero? Każde-
go roku w tym miejscu około miliona małych żółwików morskich wylęga się 
z jajek złożonych przez swoje mamy. Naprawdę wzruszającym i zapierającym 
dech w piersiach jest widok tych maluchów człapiących przez plażę w kie-
runku wody, a później znikających w jej falach. Mówię Wam, to naprawdę coś 
niezwykłego! WASZ DANI
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Dżentelmenem 
być...  

owoce  
świata

wEROniKa ZaBawa

Nazywam się Fred i jestem prawdziwym melonem dżentelmenem. Każdy duży 
i nieduży, chłopiec czy mężczyzna, powinien wiedzieć, że aby być prawdziwym 
dżentelmenem, trzeba kierować się specjalnymi zasadami. Po pierwsze ubiór – to 
bardzo ważna rzecz. Mam elegancki ciuch à la garnitur, ubieram kapelusz, zwany 
melonikiem, i oczywiście mam też specjalną laskę, którą dał mi mój dziadziuś.

My, melony, zamieszkujemy głównie tereny Afryki, Azji i Australii. Nigdy nie 
zapominamy o eleganckim ubiorze, dlatego często używają nas jako ozdoby do 
dekoracji różnych dań i deserów. Acha, mam jeszcze dla Was pewną ciekawost-
kę. Otóż wyobraźcie sobie, że wspomagamy pracę oczu. To również dzięki nam 
nie musicie nosić okularów i możecie cieszyć się dobrym wzrokiem.

Dbamy też o tych, którzy uwielbiają zażywać kąpieli słonecznych. Jedząc melo-
ny, zachowujecie dłużej nabytą opaleniznę. Często można nas znaleźć w różnego 
rodzaju kosmetykach. Jak sami więc widzicie, dla każdego mamy coś dobrego. 
A czy już Wam mówiłem, że my, melony, to jesteśmy fajne „chłopaki”?

Niestety, Kochani, muszę się już z Wami pożegnać. Do zobaczenia po waka-
cjach!

FReD

Ps. czy wiecie, że jest kilka odmian melonów? i to bardzo dobrze,  
bo każdy pasuje do czegoś innego. na przykład pomarańczowy  
melon jest idealny do sałatek owocowych, żółty  
perfekcyjnie nadaje się do szynki, a zielony stworzony  
jest do dań z dodatkiem owoców morza.
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Ewka  
w kuchni

Ewa gniady

Wodostworki
Witam w mojej misyjnej kuchni! Ponieważ są wakacje i mamy dużo wol-
nego czasu, pobawimy się trochę owocami. Zrobimy z nich wodostworki, 
czyli przysmaki na wzór owoców morza, tzw. frutti di mare, którymi zaja-
dają się ludzie na całym świecie. Razem skosztujemy bananowej ośmior-
nicy, kraba z kiwi, rybki flądry z pomarańczy, gruszkowo-truskawkowej 
małży i jabłkowego potworka z morskich głębin. A zatem, Mali Kuchciko-
wie, maszerujemy do kuchni i zabieramy się do dzieła!

Co potrzebujemy?
 Banana  gruszkę  5 borówek  kiwi  2 truskawki  2 maliny  
 jabłko  3 orzeszki ziemne  3 winogrona  pomarańczę  muszelki

Jak to zrobimy?
 Tym razem zaproście do zabawy rodziców i spróbujcie razem stwo-

rzyć własne wodostworki. Liczę na Waszą szaloną wyobraźnię i życzę 
Wam powodzenia!

 Na koniec posprzątajcie, umyjcie rączki i możecie ze smakiem zjeść 
wasze owocowe wodostworki. smacznego!

UWAGA: Używajcie tylko plastikowego nożyka, by bezpiecznie tworzyć 
swoje wodostworki. I pamiętajcie, żeby nie jeść skórki z banana, kiwi 
i pomarańczy.
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Krzyżówka wakacyjna

Wpisz do kratek znaczenia obrazków i odczytaj hasło.
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Jasio zza drzwi łazien-
ki woła do mamy: 
– Mamo! Jaką koszulkę 
mam dzisiaj ubrać? 
– Z krótkim rękaw-
kiem, a czemu pytasz? 
– Bo nie wiem dokąd 
mam umyć ręce.

– Tato, dlaczego żyra-
fy mają długie nogi?
– Aby mogły pyskami 
dosięgać liści na drze-
wach. 
– To czemu liście ro-
sną tak wysoko? 
– Żeby żyrafy nie mu-
siały się schylać.
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Odgadnij znaczenia obrazków i przypisz liczbom w haśle  
odpowiadające im litery.

HASŁO:

żarciki
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Pewnego dnia mała Marysia weszła do sklepu z naszyjnikami. Przez chwi-
lę rozglądała się w ciszy, aż wreszcie paluszkiem wskazała na złoty łańcu-
szek z szafirowym wisiorkiem.

– Ten poproszę. Czy może mi go pan ładnie zapakować?
– A masz czym zapłacić? – zapytał jubiler.
Dziewczynka z dumą wyciągnęła metalowe pudełeczko, otworzyła je i wy-

jęła z niego kilka monet, kamyczków i parę muszelek.
– Czy tyle wystarczy? – zapytała. – Chcę zrobić prezent urodzinowy mojej 

starszej siostrze. Odkąd nie ma naszej mamusi, ona mi ją zastępuje. Ten sza-
firowy kamień ma taki sam kolor jak jej oczy.

Jubiler uśmiechnął się, przyniósł małą torebeczkę i włożył do niej łańcu-
szek, ostrzegając jednocześnie, by go nie zgubiła. Marysia podziękowała 
i bardzo szczęśliwa wróciła do domu. Godzinę później weszła do sklepu mło-
da dziewczyna o szafirowych oczach. Położyła na ladzie torebkę, którą jubi-
ler wcześniej zapakował Marysi.

– Ile kosztował ten naszyjnik? – zapytała.
– Nie mogę pani powiedzieć, bo jest to tajemnica. Cenę znam tylko ja i oso-

ba, która go kupiła.
– Ale siostra miała zaledwie kilka drobnych monet. Nie stać ją było na taki 

naszyjnik jak ten!
Jubiler wziął torebkę z szafirowym wisiorkiem i oddał dziewczynie.
– Młodsza siostrzyczka już za to zapłaciła! Zapłaciła cenę wyższą niż kto-

kolwiek inny, bo oddała wszystko, co miała. 

Szafirowy naszyjnik 


