
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 😊
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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?
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Złotego guzika szuka .....................................  Skarpetka! 

Ruszajmy dalej!
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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  😊 


