
 

Psssst!  

…………….. 

Psssst! 

 

 

Tak do Ciebie mówię 😊 Potrzebuję Twojej pomocy. Poszukuję kogoś, kto pomoże mi 

rozwiązać mój problem… 

Zupełnie niedawno pewna tajemnicza osoba podarowała mi kopertę… w kopercie znalazłam 

mnóstwo zadań z którymi nie mogę sobie poradzić.  

Na kopercie było napisane, że jeżeli uda mi się rozwiązać ostateczną zagadkę- dostanę 

dyplom i nagrodę. Problem jest taki, że mam na to tylko dwa tygodnie- to doprawdy wielkie 

wyzwanie. Czy znasz kogoś, kto mógłby mi pomóc?  

To musi być ktoś naprawdę odważny….. 

Zaraz, zaraz… A może Ty masz trochę czasu? 😊 

Jeżeli lubisz rozwiązywać różne zagadki, łamigłówki, podróżować i przy tym dobrze się 

bawić- to znaczy, że jesteś idealnym kandydatem  

Domyślam się, że siedzenie przed komputerem mocno Cię zmęczyło, dlatego zapraszam 

Cię do wspólnej zabawy 😊 

 

Rodzice nas uczą, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi, dlatego na dobry początek 

poznajmy się 😊 Jestem Twoim przyjacielem na czas ferii 😊 Możesz mnie nazywać jak 

tylko chcesz 😊  

 

A jak Ty się nazywasz? _____________________________________________________ 

Poczekaj! Jeżeli wpiszesz swoje imię w linijce powyżej… to znaczy, że stajesz się oficjalnie 

moim wspólnikiem… A to znaczy, że i Ty dostaniesz nagrodę 😊 

Czy odpowiada Ci taki układ?  

Jeżeli tak, to zaczynamy 😊  

 

 

 

 



04.01.2021 Poniedziałek 

 

1. Razem z detektywem skarpetką rozwiąż zagadki, które zaprowadzą Was do 

Złotego guzika. 

Przeczytaj fragment opowiadania „Skarpetka na tropie czyli kto ukradł złoty 

guzik” Justyny Bednarek. 

-Moja kochana- powiedział pewnego dnia Tata małej Be do Mamy małej Be.- Najwyższy 

czas, abyśmy razem gdzieś wyszli. Może do opery? 

-Tak, tak, tak!- zawołała radośnie Mama. Nie, żeby aż tak lubiła operę. Lubiła natomiast Tatę 

i miała wielką ochotę z nim wyjść.- Założę mój śliczny biały żakiecik ze złotymi guzikami! Nie 

miałam go na sobie od stu lat! 

To powiedziawszy wyciągnęła wspomnianą garderobę w celu zrobienia próby generalnej. 

Udało jej się zapiać dwa złote guziki. Trzeciego się nie udało bo go nie było. 

-Gdzie on się podział…- zmartwiła się. 

Ania Mama, ani Tata nie mieli pojęcia, że ktoś im się przysłuchuje. Tym kimś była skarpetka, 

która zaciekawiona wysunęła się z kosza z brudną bielizną.  

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki kolor miała skarpetka, rozwiąż krzyżówkę z kolejnego 

zadania ☺  

 

2.  Wpisz odpowiedzi we właściwe kratki, a potem odczytaj rozwiązanie. 

1). Tata Żanety ma pięć córek: Anię, Monikę, Krysię i Zosię. Jak ma na imię piąta córka? 

2). W książce „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” kolorowa skarpetka spotyka 

bezdomnego. Potem okazuje się, że to jest… 

3). Złote, gorące, na błękitnym niebie. Ogrzewa ziemie, zwierzęta i Ciebie. 

4). Kto to jest: Jest synem mojego ojca, ale nie jest moim bratem. 

5). Jak brzmi pełne imię małej Be? 

 

      

    

      

  

     



Złotego guzika szuka __________________________________Skarpetka! Ruszajmy dalej! 

 

3. Skarpetka wskoczyła do dziury pod pralką i znalazła się w podziemnym 

labiryncie. Korytarze skręcały w prawo i w lewo, pięły się do góry, żeby zaraz 

potem opaść w dół. Tylko jeden z nich kończył się małymi drzwiczkami. 

Skarpetka zastanawiała się, który wybrać. 

 

Pomóż skarpetce znaleźć właściwą drogę do wyjścia z labiryntu: 

 

  

Skarpetkę bardzo zmęczyła podróż w labiryncie. Postanowiła usiąść na chwile i odpocząć a 

potem zastanowić się, gdzie też mógł się ukryć złodziej złotego guzika. A że nic tak nie 

pomaga się odprężyć jak lektura, wyciągnęła swoją ulubioną książkę i zaczęła czytać.  

Chcesz poznać ulubioną książkę skarpetki i dać się wciągnąć? Serdecznie zapraszamy po 

jutrzejszy zestaw przygód i zagadek ☺  

 

 

 



Miejsce na Twoją skarpetkę ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 styczeń 2021 Wtorek 

A-kuku  Sprawdzam, czy nadal tu jesteś? 

Właśnie rozpoczął się nasz drugi dzień zabawy  Z pierwszym poszło nam tak sprawnie- od 

razu widać, że wiecznie uciekające skarpetki to nie pierwszyzna dla Ciebie   

Dzisiaj przeniesiemy się na zupełnie inny kontynent  Wyobraź sobie, że lecimy tam 

samolotem  

1. Kazimierz Nowak – pionier polskiego reportażu, podróżnik.  

W latach 1931-1936 jako pierwszy człowiek na świecie przebył samotnie kontynent 
afrykański z północy na południe i z powrotem 40 tys. km.  

Łukasz Wierzbicki zainspirowany opowieściami dziadka, na podstawie reportaży 
Kazimierza Nowaka, napisał opowiadania dla dzieci zebrane w książce „Afryka 
Kazika”. 

Odpowiedz na pytania. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, zakreśl ją kółkiem.  

- W jakim mieście została odsłonięta pamiątkowa tablica Kazimierza Nowaka z podróży do 

Afryki 

S Warszawa 

M Poznań 

E Gdańsk 

 



- Ile kilometrów pokonał Kazik w Afryce 

A 60 tysięcy 

C 100 tysięcy 

I 40 tysięcy 

 

- Na czym Kazik podróżował 

B na rowerze 

H pieszo 

K pieszo, rowerem, konno i 

czółnem 

 

- Jak miał na imię król Rwandy 

O Matura 

C Baliz 

I Amur 

- Potężny Nil w Afryce to: 

Ł rzeka 

C góra 

I miasto 

- Jakie zwierzę żyjące w Afryce jest ich królem? 

Z słoń 

A lew 

M krokodyl 

- Czy w Afryce leży śnieg? 

J tak 

C nie 

- Ile koni miał Kazik 

E jednego 

C dwa 

I trzy 

- Gepard należy do rodziny … 

B małp 

R niedźwiedzi 

K kotów 

 



Litery, które oznaczyłeś wpisz kolejno do tabeli. Utworzone hasło podpowie Ci z jakim 

bohaterem spotkasz się już w czwartek  7 stycznia. 

 

         

 

 

.2. Na mapce poniżej narysuj przynajmniej trzy zwierzątka żyjące na tym kontynencie 
 

 

 



3. Wykreślanka literowa, odszukaj zwierzęta żyjące w Afryce.

 

 

07 styczeń 2021 Czwartek 

 

Wiesz co? Muszę Cię mocno pochwalić i uściskać!  To niesamowite, że na siebie 

trafiliśmy! 

Zdecydowanie musimy pomyśleć, czy nie założyć jakiejś firmy detektywistycznej razem, 

kiedy już dorośniesz! Możemy zaprosić do współpracy moich dobrych znajomych  

Mikołajek  i inne chłopaki 

 

1. Prawda czy fałsz ? Pod charakterystyką  każdej z postaci są 4 informacje, tylko dwie 

z nich są prawdziwe  . Litery którymi są oznaczone utworzą hasło w krzyżówce . Wpisz 

hasło pod nr 7 do krzyżówki  

 

MIKOŁAJEK  

S lubi dostawać prezenty, 

Z nie lubi się uczyć, 

E nie koleżeński 

C lubi matematykę 

 

ALCEST  

A ciągle je 

C jest najlepszym kolegą 
Mikołajka 

I ma bogatego tatę 

J świetnie gra w piłkę 

 



ANANIASZ 

B wszyscy w klasie go lubią 

H najlepszy uczeń 

Y nosi okulary 

D lubi jeść 

 

2. Rozwiązując  krzyżówkę, pamiętaj że hasło nr 7  możesz już  wpisać gdy  

rozwiązałeś  1 zadanie prawidłowo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Wpisz tutaj hasło  nr 1 z poprzedniego zadania:  

       

   

To hasło skieruje cię do wykonania tego zadania. A będzie nim dopasowanie do danego 

imienia . Połącz w odpowiednie pary  

Dla EUZEBIUSZA                                     za to że nie opuszcza lekcji 

Dla Alcesta                                               za schludny wygląd  

Dla Gotfryda        za dobre wyniki z gimnastyki 

Dla Kleofasa        za dobre wypowiedzi  

Dla Mikołajka        za rysunki 

Dla Ananiasza       za koleżeństwo 

Dla Rufusa        za świetne wyniki w nauce  

 

Jestem pełna podziwu dla Ciebie za Twoją wytrwałość  Nie wiem jak Ty, ale ja jestem 

trochę zmęczona. Odpocznijmy więc już dzisiaj  Jeżeli masz kłopot z którymkolwiek z 

zadań- możesz skorzystać z pomocy naszych bibliotekarzy lub sięgnąć po książkę i 

samodzielnie poszukać odpowiedzi :) 

A tymczasem… Mikołajek spotkał naszą dobrą znajomą  Kto to taki- dowiesz się już jutro 

 



08 styczeń 2021 Piątek 

 

1. Po przygodach z Kazikiem i Mikołajkiem wracamy do skarpetki i poszukiwania 

złotego guzika. Przeczytaj poniższy fragment „Skarpetka na tropie czyli kto ukradł 

złoty guzik” Justyny Bednarek i rozwiąż wraz z skarpetką zagadki pani sroki. 

Skarpetka idzie sobie i idzie. A guzika nie ma i nie ma. 

-Chyba poproszę kogoś o pomoc-mruknęła do siebie żółta skarpetka. 

Rozejrzała się dookoła. Na płocie siedziała pani sroka. A sroki są znane z tego, że mają 

kontakty w środowisku złodziejskim. 

-Dzień dobry- ukłoniła się grzecznie. 

-Bry. 

-Czy nie widziała pani przypadkiem jakiegoś podejrzanego osobnika, niosącego złoty guzik? 

-Powiem ci, jeśli ty rozwiążesz dla mnie kilka zagadek… 

-Zamieniam się w słuch!- powiedziała skarpetka. 

-Co to jest: chodzi po ścianie i stuka?- zapytała sroka. 

-To łatwe! Pająk z nogą w gipsie. 

-A co To jest: chodzi po ścianie i błyszczy? 

-Banalne: pająk ze złotym zębem! 

-No dobra. Tego już nie zgadniesz. Na łące pasą się krowy. 10 brązowych, 9 biało-czarnych 

oraz 15 biało-brązowych. Które krowy zjedzą najwięcej trawy? 

-Masz mnie za głupka-obruszyła się żółta skarpetka. Przecież to oczywiste! 

Czy dla ciebie to również oczywiste? 

Jak myślisz, jaka jest odpowiedź? 

-Rozwiązałaś wszystkie zagadki, żółta skarpetko. Ja niestety nie wiem, gdzie ukrywa się 

złodziej złotego guzika. Skarpetka opuściła gniazdo sroki niestety bez guzika.  

Ruszajmy więc dalej! 

2. Pomóż rozweselić smutną skarpetkę i rozwiąż wesołe wierszyki, uzupełniając 

brakujące słowa ☺ . Dzięki wierszykom dowiesz się do jakiego miasta udała się mama 

Małej Be i skarpetka, a tam złapiemy złodzieja złotego guzika na gorącym uczynku! 

 

RAZ SKARPETCE Z JÓZEFOWA                                                           JEŚLI SZYBKO NIE UCIEKNĘ, 

Z IRYTACJI SPUCHŁA _ _ _ _ _.                                                          ZARAZ WRZUCĄ MNIE DO PRANIA.    

BĘBEN PRALKI ROBI HAŁAS                                                               I CHOĆ MAM ZAWROTY GŁOWY 

PRAWIE JAK ORKIESTRA DĘTA!                                                         NIE UNIKNĘ  _ _ _ _ _ _ _ _ _.  



 

 

DOSYĆ MAM MOCZENIA W PROSZKU,                                      HOP! I JUŻ SKARPETKA ZNIKŁA. 

DOSYĆ MAM LEŻENIA W BRUDACH,                                          PISZCIE DO NIEJ NA BERMUDY. 

GDY MNIE WOŁA ŚWIAT SZEROKI.                                             MIESZKA W WILLI WRAZ Z JAMNIKIEM, 

CHCĘ ZAMIESZKAĆ NA _ _ _ _ _ _ _ _ _ .                                   KTÓRY MA NA IMIĘ _ _ _ _ .  

 

RAZ SKARPETCE W NIEPORĘCIE                                               OWSZEM, MOŻNA UCIEC Z PRALKI, 

ODCISK ZROBIŁ SIĘ NA _ _ _ _ _ _.                                           JAKOŚ WCISNĄĆ DO _ _ _ _ _ _ _. 

OD MYŚLENIA: CO TU ZROBIĆ                                                  POTEM JECHAĆ BEZ BILETU  

BY ZAMIESZKAĆ MÓC W KRAKOWIE.                                      W KORYTARZU I W PRZECIĄGU. 

 

JEŚLI ZŁAPIĘ PRZY TYM KATAR?                                               I ZOSTAŁA W PARZE Z SIOSTRĄ. 

JEŚLI BĘDZIE BOLEĆ GŁOWA?                                                  AŻ RAZ PEWNE MAŁE NOGI 

CO MI PRZYJZIE Z TEJ WYPRAWY                                            W TYCH SKARPETKACH POJECHAŁY  

PRZEZ PÓŁ POLSKI DO _ _ _ _ _ _ _ .                                        DO KRAKOWA NA _ _ _ _ _ _ _.      

 

4. Gratulacje! Już wiesz ,że miasto, do którego udała się Mama małej Be to  

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Mama Małej Be weszła do kawiarni w białym żakiecie z dwoma złotymi guzikami, a 

skarpetka obserwowała jak z zapałem pałaszowała słodkości. Aż tu patrzy- ktoś 

skrada się do wiszącego na krześle żakietu! Ten ktoś nagle wyciągnął z torby 

nożyczki…i Tak jest! Zgadliście! To był on- złodziej złotych guzików! 

-Mam cię łobuzie!- krzyknęła żółta skarpetka. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, kto był złodziejem złotych guzików rozwiąż krzyżówkę. 

Hasło jest odpowiedzią ☺  

 

1) Może być na przykład Wawelski 

2) Władysław Jagiełło albo Bolesław Chrobry 

3) Pani kot to inaczej… 

4) Może być w zupie pomidorowej lub w risotto 

5) Mama nie chce, żeby dziecko przed nim siedziało. Dziecko lubi na nim grać 

6) Rozgrywa się go na boisku 

7) Ulubiona pora roku – wtedy są wakacje 



8) Zwierz, który roni łzy 

9) Zbiór wszystkich literek 

10) Kraj w kształcie buta 

11) Nazwisko słynnego Harry’ego 

12) Łatwiejsze od szachów 

13) Trochę większe od myszy (też gryzoń) 

14) Trochę większe od kota (ale groźniejsze) 

 

 

 

Gratulację! Złodziej złotego guzika to  

 

 

 



11 styczeń 2021 Poniedziałek 

 

Brawo! Jeżeli czytasz tą wiadomość, to znak, że udało Ci się ukończyć wszystkie zadania z 

pierwszego tygodnia naszej zabawy 😊 

Chcesz się bawić dalej?  

Znakomicie! 😊 

Zdążyłam zauważyć, że świetny z Ciebie detektyw- to mnie bardzo cieszy, gdyż mam 

ogroooomny problem!  

 

1. Przygotowałam dla Ciebie kilka wierszyków i piosenek, lecz jakiś żartowniś 

wykasował część treści. 

 

Jeżeli uda Ci się prawidłowo dokończyć zdanie- pomożesz nam dowiedzieć się, kto 

zrobił nam taki kawał i może uda nam się schwytać nicponia na gorącym uczynku. 

 

„ Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi, kogo kocham, kogo lubię….” 

A Kupię mu stonogi 

E Rzucę mu pod nogi 

T Zrobię mu pierogi 

 

„ My jesteśmy krasnoludki, Hopsasa, hopsasa…..” 

B Hodujemy dwa kogutki. Hopsasa, 
hopsasa 

R Dziś zgolimy nasze brudki. 
Hopsasa, hopsasa 

L Pod grzybkami nasze budki. 
Hopsasa, hopsasa 

 

„ Na górze róże na dole fiołki,…..” 

E My się kochamy jak dwa aniołki 

M Lubimy robić liczne fikołki 

I Idziemy nakarmić małe koziołki 

 

„Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,…..” 

R Ale porwały mu je kowboje 

G A miał ich wszystkich sto 
dwadzieścia troje 

W Że mają sprzątać swoje pokoje 

 



„W pokoiku na stoliku ….” 

F Co tam robisz rozbójniku? 

R Kogut pieje kuku-ryku 

A Stało mleczko i jajeczko 

 

„Siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział ….” 

N A to było tak! 

K Wszystko jej zjadł ptak! 

A Zrobiła i tak! 

 

„Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek, A na tym stoliczku… „ 

M Konfitura w słoiczku 

C Pleciony koszyczek 

G Brudno jak w chlewiczku. 

 

„Idzie Grześ Przez wieś, Worek piasku niesie, A przez dziurkę Piasek ciurkiem…” 

I Sypie się za Grzesiem 

O Znalazł się już w lesie 

C Wszystko się rozniesie 

 

„Biega, krzyczy pan Hilary:….” 

M Jestem na to już zbyt stary! 

K Gdzie są moje okulary? 

D Ktoś ukradł moje dolary! 

 

 

         

 

 

2.  Czy to możliwe, że naszym żartownisiem był ________________________________? 

Szybko spróbuj go złapać nim nam ucieknie! 

Niestety… za późno… Łobuz się schował… ☹ 

Jeżeli przypomnisz sobie tytuł książki z której on uciekł- może uda nam się go 

odnaleźć. 

 

 

 

 



Tym razem zatarł za sobą ślady robiąc łamigłówkę. Pomóż mi zakreślić prawidłowy 

tytuł, a dowiesz się co dalej. 

 

 

3. Naprawdę to była książka pt.:  

 

„____________________________________________________”? 

Dziękuję za pomoc😊 

Dzięki Tobie wiemy, gdzie się schował nasz psotnik. Szybko! Musimy go dogonić.  

 



 

Pokoloruj na mapie miejsce w którym się ukrył nasz psotnik i wpisz poniżej nazwę tego 

miejsca: 

 

 

 

 

 

12 styczeń 2021 Wtorek 

Nawet nie wiesz jak bardzo się cieszę, że mi pomagasz! Bez Ciebie z pewnością nie 

dałabym sobie rady 😊 

Przed nami kolejna zagadka i kolejna przygoda! Nie ma sensu jeździć palcem po mapie- 

dużo lepiej jest samemu udać się na wycieczkę, aby znaleźć kolejną wskazówkę.  

Do tej pory nasza współpraca była wyśmienita 😊 Wykazaliśmy się niejednokrotnie 

wielkim sprytem, wiedzą i zaangażowaniem.  

Rozwiąż wszystkie dzisiejsze zadania, a dowiesz się w jakiem tajemniczym miejscu 

znajdziesz następną wskazówkę 😊 

 

1. Prawda, czy fałsz. Pod tytułem każdej z bajek znajdują się aż cztery informacje.  

Uwaga! Tylko dwie są prawdziwe! Litery, którymi są oznaczone, utworzą hasło.  

Wpisz je do kratek. 

 

 

 



Calineczka 

 

K Malutka dziewczynka, która mieszkała na kwiatku 

C Pomogły jej uciec jeże 

A Zaprzyjaźniła się z jaskółką 

D Miała wysokie, czerwone buty 

 

 

Kopciuszek 

 

T Nie lubiła zwierząt 

R Zgubiła szklany pantofelek 

O Pomogła jej dobra wróżka 

J Miała trzech braci 

 

Królewna Śnieżka 

 

L Mieszkała u siedmiu krasnoludków 

B Zasnęła w domku u trzech misiów 

R Zjadła lizaka i zemdlała 

C Zła macocha otruła ją jabłkiem 

 

Pinokio 

 

I Kiedy kłamał wydłużał mu się nos 

K Był wykonany z plastiku 

A Chciał stać się prawdziwym chłopcem 

M Trafił na żółwią wyspę 

 

 

        

 

 

2. Gratulacje! 😊 

W poprzednim zadaniu udało Ci się odkryć hasło, które jest jednocześnie 

tytułem książki 😊. 

Z jaką inną bajką kojarzy Ci się tytuł jednego z rozdziałów wyżej wymienionej 

książki? „Co się działo dalej w piernikowym domku?” 

 

 

 

 

Uwaga! Prawidłowa odpowiedź jest równocześnie potrzebna do następnego zadania 

😊 

 

 

Lubisz grać w Scrabble? Ja lubię bardzo, ale czasami mam problem z 

ułożeniem słów z rozsypanych literek.  

Pomożesz mi? 



Rozwiąż krzyżówkę. Z zaznaczonych na szaro literek ułóż hasło  

 

 
 

 

 

 

          

 

 



13 styczeń 2021 Środa 

 

1. Jako dodatek do dzisiejszego zadania dostałam dodatkową kopertę, a w niej 

zagadka. Pomożesz mi ją rozwiązać? Hasło wpisz w krateczki poniżej 

Teraz trudne masz zadanie,  

czeka Cię już słów składanie.  

 

Co z tego wyjdzie aż głowa boli,  

Lecz nie spiesz się, lepiej zrób to powoli.  

 

Teraz będzie czary-mary,  

połączymy słowa w pary  

 

trzy małe świnki     troll  

twarz                       wilk  

trzy koziołki            książka  

śnieżka                    buty  

szewczyk                krasnoludki  

 

Ale co to? coś zostało,  

na karteczce słów zbyt mało?  

 

sensu nie ma to żadnego!  

Chyba, że uczysz się języka angielskiego?  

 

I te słowa przetłumaczysz,  

Co z tego wyjdzie wnet zobaczysz.  

 

        

 

1. 13 styczeń- zadanie 1 + 12 styczeń- zadanie 3 = miejsce w które udasz się jutro 

po kolejną wskazówkę  

 

 

 

 

 

2. Ciekawa jestem, czy lubisz czytać książki? Ja uwielbiam! Jako ostatnie zadanie 

dnia dzisiejszego proszę o wpisanie tytułu Twojej ulubionej książki 

przeczytanej samodzielnie i narysowanie do niej ilustracji   

Rysunek wykonaj na osobnej kartce z bloku i dołącz do gotowego pliku.  

Gotowe prace będziemy mogli podziwiać w miejscu, które udało nam się 

odkryć w poprzednim zadaniu  

 

 



14 styczeń 2021 Czwartek 

 

Jak ten czas szybko mija! To już przed ostatni dzień naszej zabawy- mam nadzieję, że 

bawisz się równie wyśmienicie jak ja 😊 

1. Pierwszej wskazówki szukaj na……… 😊? Miejsce, które odkryłeś wczoraj  

 

 

 

2. Rozwiąż krzyżówkę 😊 W ramce narysuj obrazek, który kojarzy Ci się z 

powstałym hasłem 

 

 

 



 

3. Myślałam, że to zadanie będzie łatwiejsze. Niestety ktoś porozrzucał nam literki. 

Połącz w pary za pomocą linijki.  Z literek, które przetną linie powstanie hasło. 

 

__________________________________________________________________________ 

 



 

15 styczeń 2021 Piątek 

Naprawdę trudno mi uwierzyć, że to już ostatni dzień naszej zabawy. 

Naprawdę nie chcę jeszcze się z Tobą rozstawać ☹ 

Cudownie było mi się z Tobą tu bawić- Dziękuję 😊  

 

1. Podobnie jak wczoraj pierwszej wskazówki szukaj w dzisiejszym spotkaniu 

online naszym Facebook’u 😊 

 

 

2. Odpowiedź na naszą zagadkę wpisz w krateczki poniżej 😊 

 

 

               

 

3. Długo myślałam nad tym, aby zatrzymać Cię tu na dłużej 😊 Naradziłam się z 

wszystkimi bohaterami naszej zabawy i wspólnie wymyśliliśmy dla Ciebie 

najtrudniejsze z zadań 😊 

 

W krateczki poniżej wpisz literki w podanej kolejności 😊 

1. Wpisz 6 literkę hasła z zadania drugiego- dnia 7 stycznia 2021 

2. Wpisz 4 literkę hasła z drugiego zadania- dnia 5 stycznia 2021 

3. Wpisz 6 literkę hasła z drugiego zadania- dzień 14 styczeń 2021 

4. Wpisz 4 literkę hasła z drugiego zadania- dnia 5 stycznia 2021 

5. Wpisz 1 literę hasła z trzeciego zadania- dnia 12 stycznia 2021 

6. Wisz 1 literę hasła z trzeciego zadania- dnia 11 styczeń 2021 

7. Wpisz 3 literkę hasła z pierwszego zadania- 13 stycznia 2021 

8. Wpisz 6 literkę hasła z drugiego zadania- dzień 14 styczeń 2021 

9. Wpisz 1 literę hasła z pierwszego zadania - dnia 11 styczeń 2021 

10. Wpisz 6 literę hasła z pierwszego zadania- dnia 11 stycznia 2021 

11. Wpisz ostatnią literę hasła z drugiego zadania- dnia 15 stycznia 2021 

12. Ostatnia literka hasła z drugiego zadania- dnia 4 styczeń 2021 

13. Wpisz 10 literę hasła z czwartego zadania - dnia 8 styczeń 2021 



 

Na samym końcu wpisz hasło z trzeciego zadania- dnia 14 stycznia 2021 😊 

 

                       

1    2           3   4     5    6    7    8    9   10 11   12         13             

 

 

 

 

 

I to już koniec naszej przygody 😊 

Dziękuję, że byliśmy razem – bez Ciebie na pewno by mi się to nie udało… 

Teraz już pozostaje nam odebrać nagrodę 😊 

Wypełniony komplet zadań- odnieś do Najbliższej biblioteki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


