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Jak wakacje — to wakacje! Kto ma chęci — szuka przygody, a kto nie — sie-
dzi w domu i również czuje się z tym dobrze. Jak dobrze siebie znacie? Wiecie, 
kiedy możecie wybrać się w podróż lub na wycieczkę? Jeżeli nie macie ciekawych 
pomysłów, zapraszam do naszego Pocopotka! Wspólnie rozwiążemy psychotest, 
zabawimy i dowiemy się kilka fajnych ciekawostek o roślinach. 

Odpowiedzcie 
na pytania. Policz-

cie, których odpowiedzi 
zaznaczyliście najwięcej, a do-
wiecie się, co przyniesie Wam 

większą przyjemność — wyjazd na kolonie, po-
dróż w nieznane po lesie, nowe znajomości, czy dobra 
książka...

Macie jechać na weekend do babci? Co o tym myślicie? 
A Bardzo się cieszycie. Wiecie, że u babci może wydarzyć 
się coś fajnego. 
B Zastanawiacie się, czy jechać. Po dłuższym namyśle 
zaczynacie się pakować. 
C Jesteście średnio zadowoleni. Takie nieplanowane wy-
jazdy nie należą do Waszych ulubionych. 

Wakacje. Jesteście z przyjaciółmi na wycieczce w lesie. 
Znaleźliście zniszczony szałas. Jak myślicie, czy można 
by go jakoś wykorzystać? 
A Pewnie, że tak! Już teraz macie pomysł, jak można by 
świetnie się w nim bawić. 
B Szałas jest fajny — to prawda, ale chyba za dużo roboty 
z jego odnowieniem. 
C Raczej nie interesuje Was ten szałas. 

Rodzice chcą zapisać Was na wakacyjny wyjazd. Którą 
propozycję wybierzecie? 
A Obóz jeździecki.
B Obóz żeglarski.
C Kolonie. 

Na kolonijnym ognisku ktoś zabrał wszystkie przy-
gotowane kiełbaski. Czy moglibyście pomóc znaleźć 
złodzieja? 
A No pewnie! To wyzwanie! W czasie szukania tych kieł-
basek może być sporo zabawy! 
B No, możecie pomóc, chociaż nie uśmiecha się Wam 
biegać, wolelibyście posiedzieć przy ognisku. 
C Ojej, szkoda, że nie będzie kiełbasek! Może na następ-
nym ognisku nic się nie wydarzy… 

Jaką zabawę polecilibyście przyjacio-
łom na letnie popołudnie? 
A Podchody — to moc śmiechu i zaba-
wy. 
B Zabawę w chowanego — jest napraw-
dę fajna. 
C Grę w karty — można usiąść na tra-

wie na kocu i nie trzeba nigdzie łazić. 

Mama poprosiła Was o pomoc wysprzątaniu piwnicy. 
A Oczywiście! Może znajdziecie w piwnicy jakieś fajne, 
stare przedmioty albo książki. 
B Zgodzicie się, ale powiecie mamie, że będziecie jej po-
magać tylko przez dwie godziny. Potem niech zmieni Was 
siostra, albo brat. 
C Nie lubicie sprzątać i będzie to dla Was niezbyt przy-
jemne zajęcie. 

Na koloniach wychowawca proponuje Wam, żebyście 
wstali bardzo wcześnie i poszli oglądać wschód słońca. 
Oczywiście, to wyjście tylko dla chętnych. 
A Macie na to wielką ochotę i z pewnością to zrobicie. 
B Poszlibyście, ale boicie się, że nie obudzicie się. 
C Nie lubicie wcześnie wstawać, więc chyba nie pójdzie-
cie. 

Najwięcej odpowiedzi A — uwielbiacie przygody! Z niecierpli-
wością czekacie na wakacje, bo wiecie, że wtedy może się sporo 
wydarzyć. Chętnie pojechalibyście na obóz przetrwania — ta-
ki, na którym mieszka się w lesie w samodzielnie zbudowanych 
szałasach. 
Najwięcej odpowiedzi B — lubicie przygody, ale nie cierpicie, 
gdy coś Was zaskakuje. Zawsze macie plan działań i nie lu-
bicie, gdy coś się dzieje nie po Waszej myśli. A jeśli przyjdzie 
Wam zaryzykować, to długo nad tym się zastanawiacie i w 
ostateczności najczęściej z tego rezygnujecie. 
Najwięcej odpowiedzi C — jesteście ostrożni i raczej nie lu-
bicie zmian. A przygoda? No cóż. Nie przepadacie za nimi. 
Tak naprawdę, to wolicie siedzieć w domu i coś czytać. A jak 
pojedziecie do babci, to najchętniej leniuchujecie w hamaku. 

Czy lubicie przygody? 
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ALE DOWCIP!
— Babciu, daj mi proszę 50 

centów dla biednego pana. 
— Dobrze, a gdzie ten pan? 
— Stoi tam na rogu i sprze-

daje lody. 

Nadziewanka, czyli układanka literowa 
na deszczowe dni letnie

Zabawa dla kilku osób. Każdy ma kartkę i długopis. Wy-
bieramy jakieś słowo, na początek z trzech liter, i zapisuje-
my je na swoich kartkach — z lewej strony pionowo z góry na 
dół, np. kos, a z prawej to samo, tylko od dołu do góry:

K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S 
O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O 
S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K
Między literami jest miejsce na wpisanie wyrazów, które zaczynają 

się i kończą na litery wymyślonego słowa, w naszym przykładzie mogą 
to być: kompas, okno, serek. Jeżeli ktoś skończy, pozostali przerywają 
pisanie. Punkt dostaje się za słowa, które się nie powtarzają. 

Stopniowo można układać wyrazy o dużej liczbie liter. Wygrywa ten, 
kto zdobędzie najwięcej punktów.

Czy wiecie, że...
...wiszące ogrody Semiramidy to jeden z siedmiu cudów 

świata, czyli jedna z niezwykłych, pięknych i niepowtarzal-
nych budowli, które powstały w starożytności. Były to ogrody 
założone przez babilońskiego króla Nabuchodonozora w 570 
r. p.n.e. na tarasach i dachach królewskiego pałacu. Rosły 
tam kwiaty, niespotykane gatunki drzew i krzewów, które 
nawadniano wodą z pobliskiej rzeki Eufrat. Kwiaty i rośliny 

były niezwykle bujne, a rosnąc, opadały na niższe piętra i rzeczywiście sprawiały wrażenie wiszących — stąd 
ich nazwa. Nie wiadomo tylko, skąd w nazwie znalazło się imię Semiramida. Uczeni nie znaleźli żadnych 
dowodów na to, by w ogóle żyła taka królowa w czasie powstawania ogrodów. Wiadomo natomiast, że król 
zbudował je dla swojej żony — perskiej księżniczki. 

Opowiadanie na sierpniowe wieczory...

 Sprytny Azor
 
Kazik ma psa, który nazywa się Azor. 

Azor to bardzo mądry pies. Tak myślą 
wszyscy koledzy Kazika. A dlaczego tak 
myślą? Posłuchajcie. 

Raz ojciec Kazika wszedł do pokoju i 
zobaczył, że Azor leży na fotelu. A ojciec 
sam chciał na tym fotelu usiąść. Podszedł 
więc do okna, wyjrzał do ogrodu i zawołał: 

— Kot! W naszym ogrodzie kot! 
Azor nie lubił kotów. Zerwał się z fo-

tela, podbiegł do okna i szczeka. A ojciec 
prędko zajął pusty fotel. 

Na drugi dzień ojciec Kazika usiadł 
na fotelu. Czyta książkę. Wtem wchodzi 
Azor. Zobaczył pana, podbiega do okna, 
wspina się łapach przy oknie i szczeka. 
Co się stało? Ojciec wstaje i podchodzi 
do okna. Nikogo nie ma. Odwraca się — i 
cóż widzi? Azor siedzi na fotelu, wesoło 
macha ogonem i śmieje się. Naprawdę się 
śmieje. 

ZNAJDŹCIE 5 RÓŻNIC MIĘDZY TYMI 
DWOMA OBRAZKAMI!


