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Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

został ustanowiony, aby promować piękną

literaturę dla młodych czytelników.

Obchodzony jest 2 kwietnia, w dniu urodzin

duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana

Andersena.

Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie

książek dla dzieci oraz wspieranie czytania

przez najmłodszych.

Święto zostało ustanowione w 1967 roku. Od tamtej pory, co roku, gospodarzem

święta jest inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 roku.

W Czechach, które w 2007 roku były organizatorem „Dnia Książki dla Dzieci”,

narodziła się akcja nazwana „Nocą z Andersenem”. Dzieci spędzają tę noc w

bibliotekach czytając i słuchając bajki.

W Polsce od 2001 roku odbywa się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”.

Ma ona za zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest

poznawanie świata książek. Ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek

swoim dzieciom.

W tym nietypowym czasie jaki mamy obecnie, kiedy więcej czasu spędzamy w

domach i mamy sporo czasu na myślenie, a także na czytanie.

Może warto założyć zeszyt, w którym będziecie zapisywać przeczytane przez siebie

książki i komiksy?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82a_Polska_czyta_dzieciom


Możecie także wziąć udział w Jubileuszowym Plebiscycie ZŁOTA
DWUDZIESTKA organizowanym z okazji 20-lecia kampanii społecznej „Cała Polska

czyta dzieciom”!

Spośród 60 tytułów nominowanych do Plebiscytu przez Kapitułę Złotej Listy

naszej Fundacji wybierzmy 20 najlepszych książek dla dzieci i młodzieży pióra

polskich autorów, wydanych od 2001 roku.

Głosować można do 3 maja na stronie internetowej:

https://system.calapolskaczytadzieciom.pl/plebiscyt

Po oddaniu głosu można też wziąć udział w Konkursie na najciekawszą recenzję

wybranego tytułu spośród 60 nominowanych do Plebiscytu. Na zwycięzców czekają

superksiążki!

Najciekawsze recenzje opublikujemy w naszych mediach społecznościowych .

Informację o Konkursie znajdziecie na:

https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/konkurs-plebiscytowy

https://system.calapolskaczytadzieciom.pl/plebiscyt
https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/konkurs-plebiscytowy


Z kalendarza świąt nietypowych:

Światowy Dzień Kostki Rubika - 17 kwietnia

Chyba każdy z nas pamięta tę

zabawkę? Miał lub nadal ma ją w

domu.

Każdy choć raz w życiu próbował

ułożyć ścianki w jednym

kolorze. Pamiętacie?

Ta zabawka logiczna  to wyzwanie dla

największych mózgowców!

Została ona wynaleziona przez węgierskiego architekta i rzeźbiarza Erno
Rubika w 1974 r. Fascynacja tą układanką stale rosła i błyskawicznie podbiła rynek

zabawek. Doprowadziło to do tego, że w 1982 r. w Budapeszcie po raz pierwszy

odbyły się Mistrzostwa Świata w układaniu Kostki Rubika. Wygrał je

amerykanin Minh Thai z czasem 22,95 sek. Potem już było tylko szybciej. Pierwsze

ułożenie kostki Rubika z czasem poniżej 10 sek. miało miejsce w 2007 r., dokonał

tego Francuz Thibaut Jacquinot. 

Najnowszy rekord Polski należy do Tymona Kolasińskiego (4,51 sek.), rekord Europy

do Juliette Sebastien (4,44 sek.), a rekord świata do Yuasheng Du (3,47 sek.).

Z zamkniętymi oczami w Polsce najszybciej potrafi ją ułożyć Krzysztof Bober (19,78

sek.). Rekord ułożenia jej w najmniejszej liczbie ruchów w Polsce należy do Kacpra

Rafalskiego i Szymona Jeziorskiego (19 ruchów), rekord świata jest o trzy ruchy

mniejszy. Kostkę można układać także jedną ręką i tu w Polsce prym wiedzie Michał

Pleskowicz (8,15 sek.)

Standardowo kostka ma wymiary 3x3x3 i jest sześcianem. Mało kto wie, że kostki

sześcienne mogą występować w rozmiarach 2x2x2, 4x4x4 a nawet 17x17x17.

Ponadto kostki mogą przyjmować różne kształty: piramidy (czworościanu) czy

dwunastościanu. Niektóre kostki sześcienne potrafią składać się z elementów o

różnych kształtach.



Tak wyglądała pierwsza kostka Rubika.

Jeżeli jesteście ciekawi dokładnej historii powstania kostki, więcej informacji i

filmów znajdziecie na stronie:

https://www.speedcubing.pl/aktualnosci/ciekawostki/194/kultowa-lamiglowka-

ma-46-lat

https://www.speedcubing.pl/aktualnosci/ciekawostki/194/kultowa-lamiglowka-ma-46-lat
https://www.speedcubing.pl/aktualnosci/ciekawostki/194/kultowa-lamiglowka-ma-46-lat


Światowy Dzień Scrabble - 13 kwietnia

Scrabble to prosta, ale niezwykle

wciągająca gra planszowa, znana i

uwielbiana na całym świecie! To

wspaniałe połączenie nauki i rozrywki.

Gra uczy nas nie tylko nowych słówek,

ale też spostrzegawczości, rozwija

wyobraźnię i motywuje do

wykorzystywania nadarzających się okazji.

Gra w Scrabble powstała w 1931 roku, a jej pomysłodawcą był architekt Alfred

Butts. Założeniem gry jest losowanie pojedynczych liter i układanie z nich słów na

planszy, dlatego całość przypomina znaną nam wszystkim krzyżówkę. Wartość

punktowa to również zasługa Buttsa – ustalił ją, obliczając częstotliwość

występowania liter na stronie tytułowej gazety New York Times.

Do śmierci Alfreda Buttsa w 1993 roku na całym świecie sprzedano ponad

100 mln egzemplarzy gry! Światowy Dzień Scrabble obchodzimy właśnie w dzień

urodzin wynalazcy.

Jedną z największych fanek Scrabble jest… Królowa Elżbieta! Do gry

przyznaje się również Barack Obama – były prezydent USA nie ukrywa, że uwielbia

w ten sposób się zrelaksować. Polscy politycy też lubią pogłówkować: Donald Tusk

często grywa z żoną.

Przy Scrabble relaksują się też gwiazdy show-biznesu – Taylor Swift, Justin

Timberlake, Jessica Biel, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Sting… Królowa popu –

Madonna – przyznała nawet, że podczas jednej ze światowych tras koncertowych

grała co wieczór w Scrabble z ówczesnym mężem Guyem Ritchie, i bardzo nie lubiła

przegrywać.

Jak widzisz, Scrabble są dla wszystkich – bez względu na miejsce i czas gry,

wiek czy status grających! Pozytywne emocje, zdrowa rywalizacja i rozwijanie



wyobraźni to najlepsze cechy, jakich możemy oczekiwać od gry planszowej.

Scrabble pozwalają zapomnieć o przyziemnych sprawach i przenieść się do świata,

w którym liczy się każde słowo! Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie:

https://parenting.pl/niezwykla-historia-pewnej-gry-13-kwietnia-swiatowy-dzien-scrabb

le

Więc wyciągnijcie grę z szafy i zaproście rodzeństwo oraz rodziców do

wspólnej zabawy. A jeśli nie posiadacie swojego egzemplarza Scrabble, nic

straconego! Weźcie inną grę :) w końcu, najważniejsze by razem z najbliższymi miło

spędzić czas!

https://parenting.pl/niezwykla-historia-pewnej-gry-13-kwietnia-swiatowy-dzien-scrabble
https://parenting.pl/niezwykla-historia-pewnej-gry-13-kwietnia-swiatowy-dzien-scrabble


GRA ZRĘCZNOŚCIOWA Z KARTONU

Potrzebne Wam będą:

● górna część pudełka (może być od niepotrzebnej gry)

● zielony i biały karton

● 2 gumki recepturki

● nożyczki

● klej

● nakrętki lub pompony

Zielony karton przytnij tak, aby pasował do pudełka. Możesz dorysować elementy

boiska białą farbą czy kredką. Z białego kartonu wytnij pasek o szerokości równej

wysokości pudełka, ale od niego dłuższy. Na środku wytnij dziurę odrobinę większą

od nakrętki. Przyklej pasek na środku pudełka tak jak widzisz to na zdjęciach. W

bokach pudełka zrób nożyczkami dziurki i przełóż przez nie końce rozciętych gumek

recepturek. Aby się nie wysuwały można zawiązać na przykład na guzikach.

Zasady gry:

Każdy z graczy otrzymuje tyle samo nakrętek. Jego zadanie polega na strzelaniu

gumką w nakrętkę tak, aby przez dziurę wpadła na pole przeciwnika. Wygrywa ten,

na którego polu jest mniej nakrętek, nieistotne czy swoich czy też przeciwnika.

Można użyć pomponików i ustalić własne zasady gry.

źródło: blog: ,,Mama w domu”



CHLEB BEZGLUTENOWY Z SIEMIENIA LNIANEGO

Oto przepis na chleb dla tych, którzy nie mogą jeść glutenu i dla wszystkich, którzy

chcą się zdrowo odżywiać :)

Składniki:

● 10 czubatych łyżek zmielonego siemienia lnianego

● 5 łyżek z mąki z cieciorki

● 2 łyżki zmielonego sezamu

● 3 łyżki siemienia lnianego

● 3 łyżki oleju np. ryżowego lub rzepakowego

● ½ łyżeczki soli

● woda

Potrzebne będą:

● foremka o długości 20 cm.

● papier do pieczenia

● młynek

● lateksowe rękawiczki

Wykonanie:

3 łyżki ziaren siemienia lnianego zalewamy połową szklanki ciepłej wody. Dodajemy

3 łyżki oleju, mieszamy i odstawiamy na kilka minut. W oddzielnym garnku łączymy

pozostałe produkty: mielone siemię, mielony sezam, mąkę z ciecierzycy i sól.

Namoczone siemię dodajemy do suchych składników i mieszamy. Powstaje gęsta

masa, którą najlepiej formować w lateksowych rękawiczkach. Jeśli masa jest za

sucha trzeba dodać odrobinę wody. Rękawiczkę można natłuścić olejem. Chleb

wkładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia w taki sposób, żeby również

od góry był zakryty jego warstwą. Pieczemy 40 minut w piekarniku nagrzanym do

180 st. C (góra-dół). Po ostygnięciu chleb jest ciężki i zwarty. Smacznego!



Zdjęcia i wykonanie A, Matella, przepis pochodzi z książki M. Górnikowskiej “Nie jem...więc

gotuję”


