Witam, w tym tygodniu na wesoło! (22-25.06.20r.)
Koniec roku tuż, tuż, dlatego…
Poszukaj:
Natalia Nykiel – “Pół kroku stąd” na YouTube lub (karaoke)- może razem pośpiewamy!
Patrzę w wodę i te fale na brzegu
Odkąd sięgam pamięcią.
Nie wiem sama, czemu tak
Żal mi, ale widać tak być musi.
Nowy dzień mnie słońcem kusi.
Jak oprzeć się mam, no jak?
Każda z nowych dróg,
Każdy świeży ślad,
Każdej ścieżki łuk wiodą znowu w świat,
Który z marzeń znam,
Który jest gdzieś tam,
Tam, gdzie pragnę być.
Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła,
Daleko stąd marzenia są.
Jeśli łódź moją pchał będzie wiatr i mnie wesprze,
Te sny za mgłą zdołam znaleźć
Wcale nie tak daleko stąd.
Ja znam wszystkich ludzi na tej wyspie.
Robią swoje na tej wyspie.
Czy im dobrze jest, czy źle.
Znam tu wszystkich ludzi na tej wyspie.
Tu jest ład na tej wyspie.
Czy będzie dobrze tu i mnie?
Mogę wzorem być,
Ludziom siłę dać,
Jakby nigdy nic, swoją rolę grać.
Lecz ten głos, jak żyć, kiedy szepcze…

Zagadki na możliwości każdego
Te zagadki rozwiążą tylko prawdziwe bystrzaki! Spróbujesz? Sprawdź się!

Jak nazywa się bajka o pewnym sprytnym kocie i Młynarczyku?





Kot w kapeluszu
Kot w butach
Kot w kamizelce

Co zgubił na schodach Kopciuszek?





szalik
koronę
pantofelek

Kto chciał zburzyć domki trzech świnek?





wilk
tygrys
słoń

Jaś z siostrą trafiają do domu Baba-jagi. Jak ma na imię siostrzyczka Jasia?





Marysia
Małgosia
Ania

Jak miała na imię malutka dziewczynka, która spała w łupince orzecha?





Zosia
Tycia
Calineczka

Ilu krasnoludków było w bajce o Śnieżce?
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Jak miał na imię tata Pinokia?





Dżepetto
Bruno
Jan

Czemu Śpiąca Królewna zapadła w sen?





pocałowała żabę
zjadła zatrute jabłko
ukuła się wrzecionem

Brzydkie Kaczątko wyrosło na...





elegancką czaplę
pięknego łabędzia
sprytną mewę

Jakiego koloru była rybka, która spełniała życzenia?





złota
niebieska
biała

Pośpiewasz czy posłuchasz (poszukaj na YouTube)?
Edyta Górniak – “Kolorowy wiatr” (“Pocahontas”)
Ty masz mnie za głupią dzikuskę.
Lecz choć cały świat zwiedziłeś,
Zjeździłeś wzdłuż i wszerz
I mądry jesteś tak,
Że aż słów podziwu brak.
Dlaczego powiedz mi tak mało wiesz?
Mało wiesz...
Na lądzie, gdy rozglądasz się, lądując.
Chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz.
A ja wiem, że ten głaz ma także duszę,
Imię ma i zaklęty w sobie czas.
Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie,
Których ludźmi nazywać chce twój świat.
Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci,
Dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd.
Czy wiesz czemu wilk tak wyje
W księżycową noc
I czemu ryś tak zęby szczerzy rad?
Czy powtórzysz tę melodię, co z gór płynie?
Barwy, które kolorowy niesie wiatr?
Barwy, które kolorowy niesie wiatr?

Pobiegnij za mną leśnych duktów szlakiem.
Spróbujmy jagód w pełne słońca dni.
Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych
I choć raz o ich cenach nie mów nic.
Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem,
A każde z żywych stworzeń to mój druh.
Jesteśmy połączonym z sobą światem,
A natura ten krąg życia wprawia w ruch.
Do chmur każde drzewo się pnie.
Skąd to wiedzieć masz, skoro ścinasz je.
To nie tobie ptak się zwierza
W księżycową noc,
Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar.
Więc zanućmy tę melodię, co z gór płynie.
Barwy, które kolorowy niesie wiatr.
Możesz zdobyć świat,
Lecz to będzie tylko świat,
Tylko świat Nie barwy, które niesie wiatr.

Podchwytliwe zagadki
Ojciec Tomka ma 5 synów o imionach: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień... Jak ma na imię
piąty syn?




Maj
Kacper
Tomek

Kierowca Fiata ma brata, ale brat kierowcy Fiata nie ma brata. Kim jest kierowca Fiata?




bratem kierowcy Fiata
ojcem
kobietą

Idzie mały człowiek i duży człowiek. Mały jest synem dużego, ale duży nie jest ojcem
małego. Dlaczego?




bo duży człowiek to wujek
bo duży człowiek to mama
obydwie odpowiedzi są poprawne

Ile zwierząt Mojżesz wziął na Arkę?


wszystkie gatunki




549
żadnego, bo nigdy nie zbudował Arki

Na granicy polsko-czeskiej kogut zniósł jajko. Do kogo należy jajko?




do Polski
do Czech
do nikogo, bo kogut nie znosi jajek!

Statek ma 50 łokci. Ile łokci ma kapitan?
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Co to za rzeka, która czytana od tyłu, daje nazwę ryby?




Nil
Odra
Warta

Kiedy odbyło się ostatnie spotkanie papieży?




w 2010 r.
w 2015 r.
nigdy, bo papież jest tylko jeden

Co jest lżejsze: 1 kg pierza czy 1 kg ołowiu?




pierza
ołowiu
są tak samo ciężkie

Wchodzisz do ciemnego pokoju. Na stole stoją dwie lampy: naftowa i gazowa. Co najpierw
zapalasz?




naftową
gazową
zapałkę

Kij ma dwa końce. Ile końców ma 7,5 kija?


7,5




15
2

Który miesiąc ma 28 dni?




luty
każdy
żaden

Najpierw było tak: bociana dziobał szpak, a potem była zmiana i szpak dziobał bociana. Ile
razy szpak był dziobany?
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Biegniesz na 100 m, wyprzedzasz drugiego, który jesteś?




pierwszy
drugi
trzeci

Popularne słówka z różnych państw
Sprawdź, czy znasz najpopularniejsze słowa używane w różnych krajach!

Bonjour to po francusku:




dzień dobry
tak
do widzenia

Sorry to po angielsku:




kocham cię
przepraszam
dziękuję

Kawaii to po japońsku:




puszysty
słodki
kwaśny

Gracias to po hiszpańsku:


dzień dobry




dziękuję
przepraszam

Aqua to po łacinie:




ogień
powietrze
woda

Hoi to po holendersku:




proszę
cześć
skąd

Ciao to po włosku:




włosy
nie
cześć

Zadek po czesku to:




noga
ucho
pośladek

Da to po rosyjsku:




tak
nie
dlaczego

Danke to po niemiecku:




proszę
dziękuję
przepraszam

Poszukaj na YouTube -Małgorzata Ostrowska – “Meluzyna” - może pośpiewasz!
Piękna pani Meluzyna pokochała Pustoraka,
Tak opowieść się zaczyna.
Jaka - taka.
Jaka - taka.

To co dzieje się na lądzie,
To pod wodą też się zdarza.
Oto refren tej piosenki,
Który często się powtarza.
Meluzyno, Meluzyno,
Porzuć płonne swe nadzieje.
Odpłyń własną limuzyną.
Świat się śmieje, świat się śmieje.
Ale miłość moi mili,
Jest nieczuła na mądrości.
I dla jednej wspólnej chwili,
Zapomina o śmieszności.
(Co za numer, śmieszna sprawa,
coś takiego, co za numer, śmieszna sprawa,
coś takiego, to ciekawe,
czary mary, czary mary, czary mary,
To ciekawe, ha, ha, ha, ha, to ciekawe, śmieszna sprawa,
Czary mary, czary mary,
Ha, ha, ha, ha, co za numer, ha, ha, ha, ha, to ciekawe, hu, hu, he, he, he, ha, ha, ha.)
Mój kochany Pustoraku,…

Pieniądz ważna rzecz
Czyj wizerunek umieszczony jest na banknocie 10-złotowym?





Mieszka I
Bolesława Chrobrego
Kazimierza III Wielkiego

Czyj wizerunek umieszczony jest na banknocie 20-złotowym?





Władysława II Jagiełły
Bolesława Chrobrego
Zygmunta I Starego

Czyj wizerunek umieszczony jest na banknocie 50-złotowym?





Jana III Sobieskiego
Zygmunta I Starego
Kazimierza III Wielkiego

Czyj wizerunek umieszczony jest na banknocie 100-złotowym?





Władysława II Jagiełły
Mieszka I
Bolesława Chrobrego

Czyj wizerunek umieszczony jest na banknocie 200-złotowym?





Kazimierza III Wielkiego
Zygmunta I Starego
Władysława II Jagiełły

Czyj wizerunek umieszczony jest na banknocie 500-złotowym?





Jana III Sobieskiego
Bolesława Chrobrego
Kazimierza III Wielkiego

Na koniec – poszukaj na YouTube lub zaśpiewaj! - Hakuna Matata
Hakuna matata, jak cudownie to brzmi.
Hakuna matata, to nie byle bzik!
Już się nie martw, aż do końca twych dni!
Naucz się tych dwóch radosnych słów hakuna matata!
Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
Gdy był ze mnie mały wieprz.
No pięknie, dzięki.
Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść, innym jego kąpanie ciężko było znieść.
Mówią o mnie, żem cham, jam subtelny gość, przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał nos.
Och! Co za wstyd!
Było mu wstyd!
Cały świat mi zbrzydł!
Był brzydszy niż ty!
Czułem się paskudnie!

A może cudnie?
Zawsze, gdy chciałem...
No no Pumba, nie przy dzieciach...
O sorry.
Hakuna matata, jak cudownie to brzmi.
Hakuna matata, to nie byle bzik!
I Już się nie martw, aż do końca twych dni!
Naucz się tych dwóch radosnych słów hakuna matata!
Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata.
I Już się nie martw, aż do końca twych dni!
Naucz się tych dwóch radosnych słów!
Hakuna matata
Na dzisiaj tyle, a następne nasze spotkanie już we wrześniu. Jestem pewna, że zobaczymy
się w szkole.
ŻYCZĘ MIŁYCH WAKACJI, PEŁNYCH WSPANIAŁYCH WRAŻEŃ I CIĄGŁYCH UŚMIECHÓW NA
TWARZACH!!!
Ewa Renkowska

