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Witajcie na wakacjach! Pogoda dopisuje? Humor? Towarzy-stwo? Nie narzekacie na nudę? To fajnie! Dzisiaj proponu-ję ciekawą lekturę i dobrą zabawę dla wszystkich, którzy sięgną po „Kuriera Wileńskiego“ i zajrzą do POCOPOTKA: ciekawskich, wylegujących się na plaży, cierpliwie czekają-cych w domu  na wakacyjny wyjazd, błogo rozleniwionych i, przede wszystkim, miłośników Pocopotka. Zaczynamy od:

*********************************************************************************************************

• Kto w czasach Kościuszki nosił największy kapelusz?

• Ile pies ma zębów?
• Dokąd leci wrona trzymając w dziobie słomkę?

• Dlaczego ryby nie mówią?
Odpowiedzi szukajcie na dalszych stron

ach

Dowcipne zagadki 

Morski labirynt

1.Na koloniach jest fajnie, ale w czasie poobiedniej sjesty nie 
macie co robić. Kolega proponuje, że nauczy Was grać w sza-
chy. Co Wy na to?
😊- Dziękujecie, ale odmawiacie – wakacje nie są do 
uczenia się. 
♥ - Dziękujecie i odmawiacie – szachy to za trudna gra jak na 
letni wypoczynek. 
♫ - Dziękujecie i przyjmujecie propozycję. Dzięki temu prze-
staniecie się nudzić. 
2.Rodzice koniecznie chcą Was zapisać na jakiś kurs wakacyj-
ny. Który wybralibyście najchętniej?
♫ - Kurs tańca. 
♥ - Kurs pływania. 
😊 - Kurs szybkiego czytania. 
3.Jeden z wakacyjnych miesięcy spędzacie w domu. Co 
wówczas robicie?
♥ - Spędzacie czas ze znajomymi na wspólnej zabawie. 
😊 - Czytacie książki, oglądacie filmy, gracie na komputerze. 

♫ - Prosicie rodziców, by pozwolili Wam na wypady w niezna-
ne miejsca w najbliższej okolicy. 
4.Jadąc na wakacyjny obóz do miejscowości, której jesz-
cze nie znacie:
♫ - staracie się zdobyć informacje na jej temat. 
♥ - uważacie, że na miejscu dowiecie się o niej wszystkiego. 
😊- myślicie tylko o tym, aby się dobrze bawić. 

>>>

Czy lubicie poznawać nowe w wakacje?



KURIER WILEŃSKI 2512-13/07/2022DLA DZIECI

Zagadka
Pływa po jeziorze. 

Opłynąć może świat! 
Stanie, gdy na nią 
nie dmucha wiatr!

***
Odpowiedzi na dowcipne 

zagadki
• Ten, kto miał największą głowę
• Cały pysk
• Napić się Coca-Coli
• Bo mają pełno wody w ustach

***

ALE DOWCIP!
Do Mądrali przyjechała 

z wizytą babcia i pyta go:
- Wnusiu, dobrze się chowasz?

- Staram się. 
Ale mama i tak zawsze mnie w 

końcu znajdzie i wykąpie.

5.Który z wymienionych sportów moglibyście uprawiać:
♫ - wspinaczkę górską. 
😊 - skok w dal. 
♥ - biegi przełajowe. 
6.Niedługo urodziny Waszej mamy. Tata lub siostra proponuje, 
aby wspólnie upiec tort, mimo, że nie macie w tym doświadczenia.
😊 - Odmawiacie – na pewno Wam się nie uda. 
♫ - Dzwonicie do babci po sprawdzony przepis. 
♥ - Zgadzacie się pod warunkiem, że będziecie tylko doda-
wać składniki. 
7.W gazecie pojawił się artykuł o Waszej koleżance, która odnosi 
sukcesy w grze na pianinie. Czytacie go i…
♫ - aż Was korci, żeby rozwijać swoje hobby. 
♥ - myślicie, że moglibyście np. zacząć się uczyć śpiewać, ale do-
piero po wakacjach. 
😊 - wyrzucacie gazetę na śmieci, a koleżance gratulujecie przy 
najbliższej okazji. 

Których znaczków zaznaczyliście najwięcej? 
Policzcie. 

•Najwięcej😊 - wakacyjna nauka nie
jest dla Was. Macie tak dość szkoły, 
że nowych rzeczy uczycie się raczej 
pod przymusem. Nawet wówczas, gdy 
mogą one sprawdzić Wam przyjemność.  
•Najwięcej ♥ - nauka w wakacje?
Owszem, możecie się czegoś po-
uczyć, ale niech to coś nie będzie 
zbyt absorbujące i..... męczące.
•Najwięcej ♫ - z chęcią zabieracie
się do nauki, gdy tylko pojawi się taka 
okazja. Nie marudzicie, nie kwękacie, lecz zdobywacie 
się nowe doświadczenia, które kiedyś, w przyszłości dalekiej 
lub bliskiej, na pewno Wam się przydadzą. 
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Morski labirynt

<<<

Którą drogą powinien popłynąć lisek, aby odnaleźć zaginiony 
od setek lat skarb piratów?


