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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!
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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 NABERMUDY.
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_____ _.
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3.    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)
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