
Kolejna porcja zagadek dotycząca naszej szkoły :)
Pozdrawiam Was serdecznie 
Anna Janas 

Kto rozpozna mając tylko skrawek zdjęcia miejsca w naszej szkole?

1. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

2. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

3. Co to za przedmioty i gdzie się znajdują?

        _________________________

        _________________________

4. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

5. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________



6. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

7. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

8. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

9. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

10. Co to za przedmioty i gdzie się znajdują?

        _________________________

        _________________________



11. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

12. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

13. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

14. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

15. Co to za przedmiot i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________



16. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

17. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

18. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

19. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

20. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________



21. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

22. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

23. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

24. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

25. Co to jest i gdzie się znajduje?

        _________________________

        _________________________

Zachęcamy do dzielenia się odpowiedziami w komentarzu :)
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