Witajcie;-)
W rymowankach ukryte są nazwy warzyw i owoców. Czy odgadniesz jakie?
Udanej zabawy

Warzywne zagadki

1.

Co to za warzywo?
Łupina brązowa
i w ziemi się chowa?
Gdy mama obierze, wnet
trafi na nasze talerze?
2.
Sto sukienek noszę wszędzie,
gdy je zdejmiesz, płakać będziesz.
3.

4.

Jest czerwony z każdej strony,
barszczyk z niego też czerwony.
Ma gruby brzuszek i ogonek mały,
sok z niego też doskonały.
Czytaj wprost i czytaj wstecz,
będzie to ta sama rzeczroślina strączkowa, pożywna i zdrowa.

5. Ząbki ostre, ząbki białe,
na przyprawy w kuchni doskonałe.
6. Okrągła, wielka i pękata,
bywa w kuchni i na balach.
7. Pomarańczowy korzonek,
zielony kucyczek, gdy mocno
pociągniesz wnet z ziemi wyskoczy.
8. Dostojny, wysoki, zielony garnitur nosił,
gdy jednak go obierzesz i w plastry pokroisz ,
wnet zamarzysz śmietaną go skropić.
9. Każdy z was łatwo odgadnie tę zagadkę,
przyjaciółką jest marchewki,
ma bielutki korzeń i zieloną natkę.
10. Jak jednym słowem się nazywa, do zup
wkładane różne warzywa?

Owocowe zagadki
11. Ma kształt żarówki, choć wcale nie świeci,
gdy jest dojrzała zjadają ją dzieci.
12. Wielki jak piłka, w środku miąższ czerwony skrywa.
13. Na gałązce złota kula do listeczków się przytula.
A ta kula pachnie ładnie, gdy dojrzeje sama spadnie.
14. Zebraliście je w lesie, jedliście garściami,
teraz macie zęby malowane ………?
15. Żółty owoc wszyscy znacie, jego plaster pływa w herbacie.
16. Dwie litery z „radia” oraz „bar” dwa słowa,
a z całości można kompot ugotować.
17. Co to za owoc, tu i tam liście
a między nimi słodkie kiście?
18. Owoc jest to egzotyczny.
Ma swój fanklub liczny,
swawolnych małpek gromada,
codziennie się nim zajada.
19. Czerwieni się ze wstydu,
dojrzewa na słonku,
wśród listków wisi na ogonku.
20. Małe kuleczki wyrosły w ogródku na krzaczkach,
są czerwone, czarne i białe,
ze smakiem spożywasz dojrzałe.

