
Oddajemy w Wasze ręce tę publikację do twórczych zabaw i ciekawych 
eksperymentów. Zebraliśmy w niej najciekawsze materiały z trzech  

wydań specjalnych KUKBUK Dzieciaki.

Zapraszamy do bazgrania, kolorowania, wycinania, mazania,  
rysowania i rozwiązywania zagadek. Do dzieła!

Partnerem cyklu jest

baZGrOLNIK

https://kukbuk.pl/


siemka!

gdzie jest moja  
druga połówKa?

ilustracje: Martyna Cybuch



Mają nie tylko podobne charaktery, ale nawet takie same fryzury  
i figury. Nie ma wątpliwości, że psy i ich opiekunowie często się 
do siebie upodobniają. Jak wyglądają przyjaciele tych  
futrzastych bazgrołów? Narysujcie!

ilustracje: Martyna Cybuch

Jaki pies, taki człowiek



Niektóre potrawy mają naprawdę dziwne nazwy! Chyba ktoś nieźle 
w nich namieszał. Żeby dowiedzieć się, jak brzmią naprawdę, 
wykreślcie wskazane sylaby i zapiszcie rozwiązania. Narysujcie, jak 
mogłyby wyglądać, gdyby były stworami.

Parzybroda – jak sama nazwa wskazuje, parzy brodę! Wszystko przez to, że w tej zupie pływają 
kapuściane liście. Gorące liście mogą przykleić się do brody i ją poparzyć. Niezbyt to zachęcające, ale 
wystarczy ostudzić swoją porcję, żeby uniknąć nieprzyjemnych efektów ubocznych. 

Gandżabur – brzmi jak okrzyk wojownika ruszającego do boju! Tymczasem to nazwa zielonej zupy 
z Dolnego Śląska. Pływają w niej uszka, czyli pierożki z mięsem. Według tradycji jedno z nich powinno 
być dwa razy większe od pozostałych – to tak zwane uszko szczęścia. Ma przynieść szczęście temu, 
kto znajdzie je w swojej misce.

tekst: Magda Malicka
ilustracje: Diana Kosiorek

pakirzykibrokida
W tym wyrazie zbędne są wszystkie sylaby ki: Tutaj wykreślcie każdą sylabę pe: 

ganpedżapebur

Jak one wyglądają?









KOREA
bibimpap
kimchi
tteokbokki
japchae

WŁOCHY
spaghetti amatriciana 
fare la scarpetta
gnocchi
burrata

JAPONIA
miso
ryż / donburi
łosoś teriyaki
daikon 

INDIE
thali
roti
samosa
paneer

Połączcie dania z krajem ich pochodzenia.

ilustracje: Martyna Cybuch

Na jednym stole tyle smaków





Wytnijcie dokładnie wybrane kształty z kolejnych stron  
– przycinajcie je do woli i stwórzcie swój wyjątkowy przepis kolaż!  
Nie zapomnijcie spisać wszystkich składników i instrukcji 
potrzebnych do wykonania tej pysznej potrawy!

Na tej stronie znajduje się przepis na:

….............................

autor: 

….............................







ilustracje: Martyna Cybuch

krzyżówka



pokoloruj 



pokoloruj 



co to za miny!
Dorysujcie miny, które wyrażają 
różne uczucia

ilustracje: Martyna Cybuch



dzień dobry! 
pobudka!

ilustracje: Martyna Cybuch

Dorysuj w jakich 
pozycjach jajka budzą się 
na śniadanie!



nazwa łacińska:

autor:

nazwa polska:

miejsce znalezienia:

tu przyklej swoją roślinę

data:

przyklej kopertę z nasionami 
i płatkami kwiatów

Rosną w lesie, na łące, w parku, 
a nawet w domu. Bez nich nie 
byłoby tlenu, potrzebnego ludziom 
i zwierzętom do życia. Przyciągają 
wzrok ciekawymi kształtami 
i kolorami. Można do nich mówić 
i się nimi opiekować, a także je 
zbierać (pod warunkiem że nie są to 
gatunki chronione). Rośliny są 
super! Wyobrażacie sobie, że na 
świecie są ich setki tysięcy 
gatunków?! Zdołalibyście uzbierać je 
wszystkie? To raczej niemożliwe, ale 
swoją małą roślinną kolekcję, która 
może przetrwać setki lat, zacznijcie 
gromadzić już dziś.

Kwiatki, liście drzew, drobne roślinki 
z korzeniami – ze spacerów 
przynoście małe skarby i chowajcie 
je pomiędzy strony bardzo grubej 
książki. Zwróćcie uwagę, by listki 
i płatki nie były zagięte. Zróbcie 
notatki: co to za roślina (można 
pytać dorosłych), gdzie ją 
znaleźliście, zapiszcie datę oraz 
różne ważne dla was obserwacje 
– o zapachu i kolorze. Po kilku 
tygodniach sprawdźcie, jak 
wyglądają ukryte w książce rośliny. 
Powinny być równo wysuszone 
i gotowe do umieszczenia 
w zielniku. Przygotujcie nowy, 
czysty zeszyt i sprawdźcie, jak 
przygotować kartę zielnikową.

Mój pierwszy zielnik

ilustracje: Marcin Lewandowski 
tekst: Magdalena Olszewska

mój pierwszy zielnik



Połączcie kropki



Zaprojektujcie swoje kanapki – użyjcie kredek i kształtów do wycinania.

chleb czy bułka?

ilustracje: Marcin Lewandowski



ilustracje: Marcin Lewandowski
tekst: Anna Sańczuk

mały ogrodnik:

jak wyhodować 
fasolę

zobacz, jak to zrobić, na następnej stronie

Jeśli marzy wam się kot, pies albo chociaż 
chomik, ale wasi rodzice nie chcą się 
zgodzić na zwierzę, tłumacząc, że to duża 
odpowiedzialność, mamy pewien pomysł. 
Możecie w prosty sposób udowodnić 
im, że nie muszą się martwić o waszą 
sumienność. 

Zanim zostaniecie opiekunem jakiegoś 
zwierzaka, spróbujcie swoich sił w roli 
ogrodnika. 

A co ma jedno wspólnego z drugim, 
zapytacie. Więcej, niż mogłoby się wydawać. 
Przecież roślina rośnie sama, powiecie. 
Nie do końca, ona też wymaga troski 
i zaangażowania. 

Ogrodnicze wyzwanie najlepiej zacząć 
od zasiania ziarnka fasoli. Każdego dnia 
musicie dbać o to, żeby miała odpowiednie 

warunki do wzrostu. Jeśli nie będziecie 
poświęcać jej czasu, fasolka uschnie i nic 
z niej nie wyrośnie, ale jeżeli przyłożycie 
się do zadania, bardzo szybko zobaczycie 
efekty. Uprawa każdej rośliny trochę trwa, 
w tym przypadku na pierwszy sukces musicie 
poczekać kilka dni. Ale warto, bo radość 
z tego, że z twardej skórki wykiełkuje maleńka 
roślina, będzie wielka. Oczywiście, możecie 
nadać jej imię. Niestety, nie będzie na nie 
reagować jak pies czy kot, ale podobno, jeśli 
się mówi do rośliny, to ona lepiej się rozwija.

Od tej chwili będziecie mogli codziennie 
obserwować, jak fasolka rośnie, 
pojawiają się korzenie, łodyga i liście. 
Frajda to niesamowita, tym większa, że 
to wasza troska o roślinkę przyniosła 
takie efekty. A wtedy na pewno 
dużo łatwiej będzie wam rozmawiać 
z rodzicami o wymarzonym pupilku.



tydzień 1. tydzień 2. tydzień 3. tydzień 4.



ilustracje: Michał Niemojewski

Nożyczki i klej 
na start! Zanim 

staniesz się kierowcą 
off-roadowym zostań 

twórcą legendarnego 
Mercedesa Klasy G! Kierując 

się przerywanymi liniami wytnij 
kształt , odegnij do środka szare 
części i posmaruj je klejem. 
Połącz kształty i zwróć uwagę, 
by podwozie znajdowało się równo 
pod samochodem. Nadaj kształt 
budynkom i mknij przez drogę 
prosto do celu.

Wasza roślinka
Jak rośnie ?

tydzień pierwszy

dzień pierwszy

tydzień drugi i trzeci

tydzień szósty i siódmy

po pięciu latach

Narysujcie, jak wygląda 
WaszA roślinka

Narysujcie, jak wygląda 
WaszA roślinka





ilustracje: Magdalena Pilaczyńska

400 MililiTRÓW MLEKA WLewamy 
DO GARNKA, DODAJEMY MIÓD 
LUB CUKIER I WANILIĘ, 
ZAGOTOwUJEMY.

100 MILILITRÓW MLEKA MIESZAMY Z MĄKĄ 
TAK, ŻEBY NIE BYŁO GRUDEK, I DODAJEMY 
DO GOTUJĄCEGO SIĘ MLEKA, 
CAŁY CZAS MIESZAJĄC. 

GOTUJEMY 2-3 MINUTY, 
AŻ MASA ZGĘSTNIEJE.

Wa��owy 
B�yń

(��, że fiu, fiu!)

1 ŁYŻECZKA ESENCJI 
Z PRAWǱIWEJ WANIL° 
(OCZYWIŚCIE MOŻNA 
DODAĆ WIELE WIĘCEJ)

50 G MĄKI 

M
20 G MIODU
LUB CUKRU500 ML MLEKA

KROWIEGO LUB 
ROŚLI·EGO 

ZIEMNIACZANEJ

MOŻNA NA GOTOWY BUDYŃ POŁOŻYĆ TRUSKAWKI

I MALINY LUB POLAĆ GO POLEWĄ TRUSKAWKOWĄ. 

Na kolejnych stronach znajdziecie 
proste przepisy, które możecie 
wykonać samodzielnie.

Tu zaczyna się wasza 
przygoda z gotowaniem



��p�
1 CHRUPIĄCA BAGIETKA  

2 ŁYŻKI MUSZTARDY

6 ŁYŻEK MAJONEZU

3 OGÓRKI KISZONE

1 MAŁA CEBULA 
SZALOTKA

1 SŁOIK TUŃCZYKA Z OBSZARÓW 
ZRÓWNOWAŻONEGO POŁOWU 

r��a

(SZUKAJCIE NA OPAKOWANIACH
 NIEBIESKIEGO ZNACZKA MSC)

TUŃCZYKA ODSĄCZAMY NA SITKU 
Z WODY LUB OLEJU. 

OGÓRKI KISZONE KROIMY W PLASTERKI, 
A CEBULĘ W PIÓRKA – WARZYWA 
ROZKŁADAMY NA BAGIETCE. NA NICH 
UKŁADAMY PLASTERKI UGOTOWANEGO 
NA TWARDO JAJKA. DOPRAWIAMY SOLĄ 
I PIEPRZEM, POSYPUJEMY POSIEKANĄ 
NATKĄ PIETRUSZKI. 

BAGIETKĘ KROIMY W POPRZEK, 
WYDRĄŻAMY ŚRODEK. 
PIECZYWO SMARUJEMY MAJONEZEM, 
NA NIM UKŁADAMY KAWAŁKI RYBY. 
SMARUJEMY MUSZTARDĄ.

(MOŻNA GO WYSUSZYĆ 
W PIEKARNIKU I UŻYWAĆ 
JAK BUŁKI TARTEJ).

SÓL I PIEPRZ

2 JAJKA „ZERÓWKI” 
(UGOTOWANE NA TWARDO)

¼ PĘCZKA NATKI 
PIETRUSZKI

x6

GRUBOZIARNISTEJ



Sz�szu� 
sz�ków

2 JAJKA „ZERÓWKI”
1 PUSZKA 

POMIDORÓW

½ CEBULI

NATKA KOLENDRY 
 DROBNO POKROJONA

1 ŻÓŁTA PAPRYKA 

1 ZĄBEK CZOSNKU
1 ŁYŻECZKA KUMINU

SÓL

PIEPRZ

POKROJONA 

      W DOWOLNE KSZAŁTY

NA DUŻEJ PATELNI ROZGRZEWAMY OLEJ. 
WRZUCAMY POKROJONE: CEBULĘ I CZOSNEK 
I SMAŻYMY, AŻ SIĘ ZARUMIENIĄ. DODAJEMY 
POKROJONĄ PAPRYKĘ. SMAŻYMY 3 MINUTY. 
DOKŁADAMY POMIDORY I GOTUJEMY, AŻ SOS 
ZGĘSTNIEJE. WSYPUJEMY KUMIN, SÓL I PIEPRZ. 
W SOSIE ROBIMY ŁYŻKĄ DWIE DUŻE ǱIURY, 
W KTÓRE WBĲAMY JAJKA. 
PATELNIĘ PRZYKRYWAMY POKRYWKĄ. 
SMAŻYMY, AŻ JAJKA SIĘ ZETNĄ. PODAJEMY 
POSYPANE POKROJONĄ NATKĄ KOLENDRY.

i �ilÀ:)!



100 G CUKRU

B��z�
250 G MĄKI

SKŁADNIKI SUCHE (OPRÓCZ CUKRU) 
MIESZAMY, DODAJEMY DO NICH 
TRUSKAWKI. SKŁADNIKI MOKRE 
UCIERAMY Z CUKREM 
I ŁĄCZYMY Z SUCHYMI.

1 JAJKO „ZERÓWKA”

z ��k���
2½ ŁYŻECZKI 

PROSZKU DO PIECZENIA

½ ŁYŻECZKI 
SODY OCZYSZCZONEJ

150 G TRUSKAWEK
(POKROJONYCH)

80 ML OLIWY

120 ML 
ŚMIETANY

120 ML 
JOGURTU

J
Ś

 
PIECZEMY 30 MINUT W PIEKARNIKU 
NAGRZANYM DO 180 STOPNI.

CIASTO WLEWAMY 
DO FOREMEK NA BABECZKI.

B��z�
z ��k���



Sprawdź, jak to robi na  
VelvetDlaDzieci.pl

uczy Maluchy jak  
zostać czyścioszkiem!

Jesteś czyścioszkiem? Dorysuj siebie  
i dołącz do Misia Velvetusia!

https://www.swiatvelvet.pl/dla-dzieci


https://kukbuk.pl/sklep/produkty/gra-kukbuk-gorace-talerze/


Jeśli macie apetyt na więcej, sprawdźcie co przygotowaliśmy
dla was w specjalnym cyklu KUKBUK Dzieciaki na

https://kukbuk.pl/cykle/na-dzien-dziecka/

