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 What am I? Guess from the description and match it with the picture./  

Czym jestem? Zgadnij z opisu i dopasuj do obrazka. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
I am red or green/ jestem czerwone lub zielone 
I grow on trees/ rosnę na drzewach 
I am crunchy/ jestem chrupiące 
People often make juice from me/ ludzie często robią ze mnie sok 
I am good for compost/ nadaję się na kompost. 
                            

Ö 

 
I grow on trees/ rosnę na drzewach 
You have to peel me to eat me/ musisz mnie obrać przed jedzeniem 
I am often turned into juice/ często robi się ze mnie sok 
My name is also a colour/ moje imię to również kolor 
I am bad for homecompost/ nie nadaje się na kompost domowy. 
 

X 
 
I am often being eaten for breakfast/ często jada się mnie na śniadanie 
People love when I am fresh/ ludzie uwielbiają, gdy jestem świeży 
I usually have a brown skin/ zwykle mam brązową skórkę 
I am good for compost/ nadaję się na kompost. 
 

Ö 

 
I am one of the most popular vegetables/ jestem jednym z najbardziej popularnych warzyw 
People make crispy snacks from me/ ludzie robią ze mnie chrupkie przekąski 
I am often guest at the parties/ jestem często gościem na imprezach 
You can grow me in the garden/ możesz hodować mnie w ogrodzie 
I I am bad for homecompost/ nie nadaje się na kompost domowy. 
 

X 
 
I am one of the most popular beverages/ jestem jednym z najbardziej popularnych napoi 
I often help adults to start the morning/ często pomagam dorosłym zacząć poranek 
I am brown and smell nice/ jestem brązowa i ładnie pachnę 
My grounds are good for compost/ moje fusy są dobre dla kompostu. 
 

Ö 

 
I grow in warm places for example Mexico/ rosnę w ciepłych miejscach np. Meksyku 
I am main ingredient of a guacamole/ jestem głównym składnikiem guacamole 
I am fat, but it’s a good fat/ jestem tłusty, ale to dobry tłuszcz 
I require a lot of water/ potrzebuję dużo wody 
I am good for compost/ nadaję się na kompost. 
 

Ö 

 
I am one of the most popular beverages/ jestem jednym z najbardziej popularnych napoi 
I can be white or red or green or black/ jestem biała, czerwona, zielona lub czarna 
I am favorite beverage in the UK /jestem ulubionym napojem w Wielkiej Brytanii 
I am usually hot/ jestem zazwyczaj gorąca 
My leaves are good for compost/ moje liście są dobre na compost. 
 

Ö 

 
I am an animal/ jestem zwierzęciem 
I live in the water/ żyję w wodzie 
My friends are: octopus, crab/ moi przyjeciele to: ośmiornica, krab 
I am bad for homecompost/ nie nadaje się na kompost domowy. 
 

X 


