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– i to jest rzecz całCoraz częściej nie będzie Was w domu – przecież są wakacje
gdzie akurat jestekiem zrozumiała. Tylko, Wasi rodzice zawsze powinni wiedzieć,
kstem. Dzwonić
prete
m
ście – to jest warunek, którego złamać nie można pod żadny
a. Już wiem! Trzeba w
co godzinę do mamy lub taty, którzy są w pracy? Nie wypad
ne i dobre miejsce na
przedpokoju umieścić „tablicę informacyjną”. To będzie wygod
em i poszliśmy na boprzyczepienie informacji typu: „O 10.00 umówiłem się z Jacki
j wszystkie kwiatki
isko. Wrócę przed 12.00. Michał”, albo ”Córeczko, dzisiaj podle
w domu. Nie chciałam cię budzić. Buziaczki. Mama”.

Przypominajka

Czy taka tablica, pomimo, że jest bardzo praktyczna,
może być piękna? Tak! Można zrobić ją samodzielnie tak, aby
była niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Postaram się tutaj zainspirować Was do własnoręcznego wykonania domowej
przypominajki.
1. Weźcie kawałek dowolnej płyty lub sklejki, oklejcie ją ciekawą tkaniną, resztką tapety ściennej lub zwyczajnie pomalujcie.
2. Z płyty korkowej wytnijcie ostrym nożykiem prostokąt o wymiarach mniejszych niż przygotowana płyta.
3. Przygotujcie również inne dodatki takie jak: ozdobne taśmy pasmanteryjne, sznureczki, guziki, suszone
kwiaty, naszywki itp.
4. Na przygotowaną i oklejoną płytę naklejcie odpowiedni kawałek płyty korkowej, a pozostałe miejsce udekorujcie tak, jak Wam się tylko podoba. Wszystko możecie mocować za pomocą dobrego kleju.
Na tablicy można umieścić swoje imię lub imiona wszystkich członków rodziny, albo inny dowolny napis wycięty z ozdobnego papieru lub tkaniny. Dobierając odpowiednie dodatki można przygotować tablice tematyczne: dla sportowców, muzyków, małych astronomów, typowo kuchenne i mnóstwo innych.

Zagadki dla kumatych
1. Co to znaczy, że ktoś znalazł cztery podkowy?
2. Kto się cieszy, gdy zostaje bez chleba?
3. Kto to jest: chodzi w sukni, choć nie jest kobietą?
4. Ile jest zakrętów na Litwie?
5. Które koło samochodu najmniej zużywa się podczas jazdy?
6. Dlaczego orkiestra nie gra na moście?
Odpowiedzi na zagadki dla kumatych szukajcie dalej
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Spór o pizzę
1. Z jakiego kraju pochodzi pizza?
a) Wenezuela
b) Hiszpania
c) Włochy
d) Francja
2. Ciasto, z którego pieczemy blat
pizzy, to ciasto:
a) francuskie,
b) biszkoptowe
c) drożdżowe
3. Składnik, który nie pasuje do pizzy, to:
a) cynamon
b) sos pomidorowy
c) oliwki
d) oregano
4. „Pizzelina” oznacza:
a) rodzaj plasteliny
b) małą pizzę
c) środek pizzy.
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Prawidłowe odpowiedzi, to „c”,
„c”, „a”, „b”. Jeżeli zebraliście
4 punkty – gratulacje! Jesteście
mistrzem kuchni. Jeżeli pomyliliście się raz – dobra, możecie
zabierać się do robienia pizzy,
ale nie dodajcie dżemu do sosu!
Tylko dwa punkty? – jeśli chodzi
o pieczenie pizzy, to jesteście w
prehistorii. To, co jest na samym
wierzchu, to żółty ser, wiecie?
Jedna dobra odpowiedź – pewnie
wiedzieliście, że pizza pochodzi
z Włoch? Brawo! 0 punktów – zacznijmy od początku – pizza jest
okrągła i jest do jedzenia! Piecze
się ją w piekarniku, a potem kroi i
zjada. Tym razem jednak zamówcie ją w pizzerii!
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To możliwe???
To niemożliwe!!!

Niemożliwe jest polizanie...
własnego łokcia!
Po uzyskaniu tej wiadomości ponad
75% osób próbuje polizać swój
łokieć. I co?
I pstro – nie da rady …

***

Odpowiedzi na zagadki
dla kumatych
1. To znaczy, że jakiś koń biega
na bosaka.
2. Piekarz.
3. Ksiądz.
4. Dwa: w prawo i w lewo.
5. Zapasowe.
6. Bo most to nie instrument.

Czy już wiecie, jakie słowa ucierpiały od podmuchu?

