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Już wakacje! – cz.2 

W wakacyjny nastrój wprowadzi nas poniższa łamigłówka. 

Odpowiedz na podane pytania. Wybrane słowa wypisz na kartce jedno pod drugim. Pierwsze litery 

tych słów dadzą ci rozwiązanie. 

1. Który ptak odlatuje na zimę do ciepłych krajów: 

 wróbel czy jaskółka? 

2. Co jest mieszkaniem pszczoły: 

 ul czy gniazdo? 

3. Co jest twardsze: 

 żelazo czy wosk? 

4. Które zwierzę lubi orzechy: 

 zając czy wiewiórka? 

5. Co jest szybsze: 

 rower czy auto? 

6. Co pływa po wodzie: 

 motocykl czy kajak? 

7. Co bardziej plami: 

 mleko czy atrament? 

8. Co jest kwaśniejsze: 

 cytryna czy porzeczki? 

9. Co wcześniej kwitnie: 

 jabłoń czy lipa? 

10. Kto mieszka w krainie lodu: 

 Murzyn czy Eskimos? 
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- 

Napisz przykładowy list do rodziców z kolonii, żeby wiedzieć jak to się robi! 
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Weź puszkę i wykonaj grzechotkę według zamieszczonego wzoru 

 – będziesz mieć zabawkę na wakacje. 
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Dostaliście w obydwu częściach tematu: „Już wakacje” propozycje ciekawych zabaw i 

wykorzystania czasu wolnego.  Wakacje to nie tylko wesoła zabawa, to również dbanie o 

bezpieczeństwo dlatego przeczytaj kilka poniższych przestróg i stosuj się do nich przez całe 

2 miesiące, aby nie spotkało Cię nic przykrego!!!!! 

W czasie zabaw wakacyjnych, należy: 

- BAWIĆ SIĘ TYLKO W DOZWOLONYCH MIESCACH! 

- DBAĆ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO RODZEŃSTWA! 

- NIE WYBIEGAĆ NA ULICĘ ZA PIŁKĄ LUB INNYM SPRZĘTEM! 

- NIE ODDALAĆ SIĘ OD RODZICÓW!  

- BYĆ CZUJNYM NA KAŻDYM KROKU! 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIECIOM WESOŁYCH WAKACJI, WSPANIAŁEJ ZABAWY I 

UDANEGO WYPOCZYNKU.  

 

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

 
Dziękuję za współpracę w roku szkolnym 2019/2020, szczególnie w okresie zdalnej świetlicy. 

Wspaniałych wakacji w ulubionym miejscu, dużo słońca, mnóstwa pozytywnych wrażeń. 

 

     

 

     

 


