
WYZWANIA

Czyżby kolejna zagadka rozwiązana?
Czas zatem zrobić na buzi banana,

Bo połowa drugi już pokonana!
Psst, kolejne miejsce jest Ci dobrze znane,

Bo przez wszystkich kochane.
 

Ponoć służy tylko do spania
Ale dla jednych jest też do grania

Dla drugich do pracowania
A wiesz, dlaczego kolego?

Bo jest tam cieplutko,
Bo jest tam mięciutko
Bo jest tam wygodnie 
Bo jest tam swobodnie.

Nikt nie lubi z niego wstawać,
Każdy chciałby jeszcze spać.

Czy wiecie już co to takiego, mój drogi kolego.
 

Tak się Elfy nudziły, 
I zadań trudnych narobiły.

Jednak nie są one dla Ciebie trudnością, 
I pokonujesz je z łatwością.
A skoro nie jesteś łosiem,

To czas na wyzwanie numer osiem.
 

Niektórzy grają na nim całymi dniami
A czasem i nocami.
Inni ciężko pracują,

I exele wertują.
Inni filmy lub mecze oglądają,
Bo telewizora nie używają.

Może być przenośny lub stacjonarny,
Pewnie obsługuje go system binarny.
Z pewnością wiesz co to takiego,
Bo jest naszym cyfrowym kolegą.

 

Rozwiązane? Rozwiązane! 
Wszystko świetnie wykonane.
Czas zatem na dobre wieści,

Bo to prawie koniec naszej opowieści.
Jednak zanim zwiesisz głowę,

Udaj się w dalszą drogę.
Odnajdź miejsce, zrób zadanie,

Gdyż jego wykonanie, to ostatnie Twoje wyzwanie.
Po nim czeka Cię nagroda,
Bo to była dłuuuga droga. 

 

Wszedł Krasnal dziś do domu, 
Nie powiedział nic, nikomu.
A że w domu było pusto,

Sprawdził szafę, no i lustro.
A potem skrupulatnie notował,
Na koniec zagadki pochował.
Schował jeszcze coś jednego,

Naprawdę wyjątkowego.
Jak myślisz co to takiego?

Masz ochotę szukać skarbu ukrytego?
 

W tej grze będziesz chodził od pokoju, do
pokoju, Nie dając nikomu spokoju.
Bo wśród szuflad i szufladek,
Pełno ukrytych jest zagadek.

 
Czas zatem na pierwsze rymowanie,

I pewnego miejsca poznanie.
 

czas start!Wkładasz do niej czyste ubrania,
Bo brudnych ciuchów,

Mama wkładać tam zabrania.
Są ludzie, którzy jej nie mają,

I garderoby używają.
Są w niej wieszaki, półki, szuflady,
Czasem ktoś zrobi w niej narady.

Dzieci lubią się w niej chować,
A bywa, że i hałasować.

W końcu gdy zamkniesz jej wielkie drzwi.
Nie widzi Cię nikt.

Wiesz, do jakiego miejsca masz dalej iść?
I gdzie są te dziwne drzwi?

Tu znajdziesz przez Krasnala skarb ukryty,
Ale nie stój jak wryty.
Ruszaj w dalszą drogę, 
I kończ tę przygodę.

  
Skarb jest przez Ciebie znaleziony,

Mam nadzieję, że jest to prezent wypasiony.
W końcu Krasnal całe tygodnie się starał, 

Długimi godzinami pracował
I “pudłaka” dla Ciebie szykował.

Czas zatem prezent wziąć w dłoń,
Nie ociągać się jak słoń.

 
 



Stoi pośrodku pokoju,
Pędząc życie pełne znoju.

Od lat członkiem jest rodziny.
Widzi śmierci, narodziny.
Skrzypi cała obudowa,

Włącznik prądu się nie chowa.
Przewód lekko ma przetarty.
Pewnie nie jest wiele warty,
A antena z czubka głowy
Jest złamana od połowy.

I choć za nim czasu szmat,
Ciągle oknem jest na świat!

Już na pewno wiesz,
I w dalszą drogę się udajesz.

Pod ten sprzęt pewnie nie mały,
Co światem kiedyś zawładną cały.

Brawo! Pierwsze zadanie rozwiązane,
Perfekcyjnie wykonane!

Czas na odkrywanie miejsc nowych,
Równie odlotowych

 

Kiedyś w wersji papierowej,
Dziś bardziej w formie cyfrowej.

Mają w sobie wiele treści,
Pełne wyjątkowych opowieści. 
W szkole czytasz je, bo musisz,

W dorosłości no bo kusi. 
Kusi inny, dziwny świat, 

Więc bądź z nimi za pan brat.
Jeśli wiesz, o czym mowa,
To dalsza droga już gotowa!

 
Jeszcze tylko 6 miejsc przed Tobą,

Ruszaj zatem ręką, nogą. 
Odkrywaj sens zagadek,

Jednak bez pojadania czekoladek!
 

To centralny mebel pomieszczenia,
Który charakter jego zmienia.

Służy ono do pracy, nauki,
Czasem do tworzenia sztuki.

Od tego słowa, Pochodzi praca biurowa.
Czasem ma szuflady,  Czasem ma półki, 

Czasem jesz przy nim bułki.
To ważny mebel w każdym domu

Ale nie mów nikomu,
Że tam ukryta jest kolejna zagadka

Ale pójdzie Ci ona jak z płatka.
 

Mistrzowsko rozwiązałeś to zadanie,
I nawet niepotrzebne było podpowiadanie.

A skoro tak dobrze sobie radzisz,
To szukając kolejnej zagadki, 

Na pewno nie zbłądzisz.
 

Może być duży i mały,
Zazwyczaj porcelanowy jest cały.

Każdy ma swój ulubiony,
Przez rzemieślnika zrobiony.

Czasem jest szklany, Czasem z porcelany
odlany. Czasem z papieru,
Czasem niestety z plastiku,
Robiąc ekologii fiku-miku.

Znajdziesz je w kuchni na pewno,
Królewiczu i królewno.

Czas je odszukać,
A przy okazji o nic się nie potykać.

Tam zagadka jest schowana,
I wcale nie zrobiła tego mama.

 Czyżby zadanie zostało odnalezione?
I błyskawicznie zrobione?

Ahhh radzisz sobie wybornie,
Szukając nowych zagadek niesfornie.

Czas zacząć przebierać nogą,
Bo kolejne zadania stoją przed Tobą. 

 

Tulipan, stokrotka, róża,
Pelargonia, goździki, bławatek.

To wszystko ma wspólny mianownik,
A jest nim słowo _ _ _ _ _ _ _.

Gdy je komuś wręczamy, to inną osobę w ten
sposób nagradzamy. Są pachnące i czasem

rosną na łące, Są też ogrodowe i doniczkowe,
Jednak wszystkie równie wyjątkowe.
W domu stoją zazwyczaj na parapecie,

W ogródku zaś w jednej rabacie.
Jeśli je podlewasz i pielęgnujesz,
To dobry uczynek wykonujesz.

Mikołaj w jednym z nich ukrył zadanie.
Oby nie było to dla Ciebie duże wyzwanie.

 

Nocna lub biurowa, 
Ciemność się przy niej chowa.

Nowoczesna lub wiekowa.
Na żarówki lub świetlówki.
Zapewne na biurku stoi.

I dwoi się i troi,
Byś nigdy w ciemności nie siedział,

I dobrze widział.
Dzięki niej pracować możesz w nocy, 

I nie męczą ci się oczy.  
Wystarczy, że ją zaświecisz,

A cały pokój oświecisz.
Wiesz, czego szukać masz?

Mam nadzieję, że w dalszą drogę już podążasz.
 

Zadanie ekspresowo rozwiązałeś!
Jak tego dokonałeś?

Jesteś już w połowie drogi, 
Jeśli bolą Cię nogi, 

Zrób małą pauzeczkę, 
I ruszaj w dalszą wycieczkę!

 


