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Panda Wanda
i Rurka Julka
na wakacjach



2

TA KSIĄŻECZKA NALEŻY DO:

Imię: ……………………………………………………

Wiek: ……………………………………………………

Pokoloruj Pandę Wandę i rozwiąż zagadki!
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Za górami, za lasami mieszka z rodzinką Panda Wanda. Panda Wanda 
ma miękkie, lśniące futerko i bardzo lubi wakacje ze swoimi rodzicami.

Wanda bardzo się cieszy, bo w tym roku pojedzie nad morze. Wanda 
uwielbia lepić babki z piasku i zbierać małe muszelki na plaży.

Jednak, zanim będzie się bawić, musi mieć troszkę więcej siły. 
Dlatego, razem z rodzicami, jedzie do szpitala. Tam pozna swoją nową, 
magiczną przyjaciółkę – Rurkę Julkę. 

Zapytasz  - czemu magiczną? Przecież rurki nie są magiczne! Ta jest! 
Dzięki niej Panda Wanda będzie mogła jeść super jedzenie, które doda 
jej siły i energii do zabawy!

Poznaj historię Pandy Wandy i jej przyjaciółki Rurki Julki. Koloruj 
obrazki i rozwiązuj zagadki razem z bohaterkami!



4

Kiedy Panda Wanda w szpitalu rano wstała,
od razu Rurkę Julkę szybko poznać chciała.

„Łaskoczesz mnie w nosek” – Panda powiedziała,
„Jedzenie do Twojego brzuszka będę doprowadzała!”.

Przyjaciółki szybko się poznały,
I wspólne zabawy razem planowały.

Rurka Julka dodaje sił i nie przeszkadza w zabawie,
Nieważne – w domu, w piaskownicy czy na trawie.
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Żeby jej nie zgubić, Panda Wanda musi ją schować, 
Dzięki temu mogą bezpiecznie razem figlować.

Po zabawie jedzenia pora przychodzi, 
Śniadanie, obiad, deserek? 
Rurka Julka każdy posiłek osłodzi!
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Jak Rurka Julka karmi Wandę? Czy ma magiczną moc? 
Do Pompki Trąbki i Strzykawki Zabawki idzie po pomoc!

Zabawa nr 1:

Porównaj obrazki z Pandą Wandą i jej koleżankami?  
Znajdź co najmniej trzy różnice i opowiedz o nich. 
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Musisz wiedzieć, że Rurka Julka uwielbia być czysta. 
Strzykawka Zabawka doskonale o tym wie, 
Przypomina więc Pandzie: „jeszcze płukanie!”

Przed każdym jedzonkiem, ale też zaraz po nim, 
Rurkę Julkę Panda płucze, kilka razy, do woli.

Koniec karmienia Wandy i kąpieli Juleczki? 
Teraz przed zabawą nie ma już ucieczki!
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Morze, piasek, muszelki wspaniałe, 
Panda Wanda uwielbia spędzać tak dnie całe!

Na plaży, z Rurką Julką i kochaną rodzinką, 
Mała Panda Wanda jest przeszczęśliwą kruszynką!

Zabawa nr 2:
Panda Wanda znalazła skarb na plaży!  
Rozwiąż rebus i dowiedz się co znalazła Wanda!
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Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach z Pandą Wandą i Rurką Julką. 
Narysuj w co będziecie się bawić:
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Kogo widzisz na obrazku? Pokoloruj Pandę Wandę, jej koleżanki 
i rodzinkę Wandy!
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