
Tego dnia detektyw Łodyga robił porządki 

w swoim gabinecie. Poukładał już dokumenty, 

umył podłogę, po czym zabrał się za odkurzanie 

specjalnym pióropuszem półek i gramofonu. 

Zauważył przy tym, że nieco kurzu osiadło na jego 

zielonym płaszczu, więc zaczął go omiatać. Wtedy 

zadzwonił telefon.

Detektyw podniósł słuchawkę, przyglądał się jej 

dłuższą chwilę, wyczyścił ją i dopiero przyłożył do 

ucha. 

— Detektyw Łodyga — przedstawił się. — W czym 

mogę pomóc?

Dzwoniła Amelka.

— Detektywie, czekamy na duchy czyściochy! — 

oznajmiła na powitanie. — Przyjedzie pan do nas?

— Duchy czyściochy?! — wykrzyknął zdumiony 

Łodyga. Rzucił słuchawkę, cisnął w kąt szczotkę 

i popędził na spotkanie z duchami.

Drzwi mieszkania otworzył mu przejęty Tadzik, 

wołając:

— Szybko, detektywie, do salonu! Zaraz przyjdą 

duchy!

Łodyga podążał za chłopcem 

długim ciemnym korytarzem.

— Jakie duchy? — głowił się.

W salonie panowały półmrok 

i dziwna cisza.

Detektyw przekroczył próg 

pomieszczenia i wtedy je zobaczył. Białe 

postacie sunęły w jego stronę.

Po plecach Łodygi przebiegł lodowaty 

dreszcz. Zanim zdążył się 

zastanowić, wrzasnął przerażony:
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— Detektywie, na stole zrobił się basen! — 

wykrzyknęła Amelka i po chwili dodała: 

Łodyga dobrze znał dziewczynkę oraz jej 

młodsze rodzeństwo: Zosię i Tadzika. Dzieci 

nie po raz pierwszy wzywały go w jakiejś pilnej 

sprawie. I chociaż nigdy nie słyszał o basenach na 

stole, w mgnieniu oka zrozumiał, że sprawa jest 

pilna.

Zerwał się z fotela, złapał lupę, wsiadł na rower 

i pospieszył na ratunek.

Miał wprawę w jeździe na rowerze, więc szybko 

dotarł na miejsce. W drzwiach powitali go Tadzik 

i Amelka. O ile można to nazwać powitaniem…

— To nie moja wina! — wykrzyknął zdenerwowany 

chłopiec.

Niech pan 

pomoże!
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wody i sprawdźcie, czy wasze zwierzęta domowe 

mają świeżą wodę. Na piknik wybierzcie zacienione 

miejsce. W samo południe skryjcie się w cieniu. 

I koniecznie posprzątajcie po sobie śmieci.

Wykonaj wszystkie polecenia i zdobądź tytuł 
SUPERDETEKTYWA. 3, 2, 1… Zaczynamy!

1. Specjalne baterie, które można zamontować na 
dachu domu i które dostarczają nam prąd i ciepło, to:

a) baterie słoneczne
b) baterie wodociągowe
c) baterie kosmiczne

2. Woda, którą piją ludzie, to woda słodka. Występuje 
ona:

a) w morzach
b) pod ziemią
c) w rzekach
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3. Słońce jest:
a) planetą
b) gwiazdą
c) kometą

4. Nawóz z odpadków roślinnych to:
a) kompost
b) kompot
c) nawóz sztuczny

5. Glebie szkodzą:
a) kwaśne deszcze
b) dżdżownice
c) spaliny

6. Akcja Sprzątanie Świata:
a) odbywa się co roku
b) polega na zbieraniu i segregowaniu śmieci
c) odbywa się tylko w Polsce

motylek

Przygotuj: korek, farbę, pinezkę, pinezki tablicowe, 
kolorowy papier, patyczek do szaszłyków, 
czarny flamaster

1. Pomaluj korek na dowolny kolor.
2. Wytnij z kolorowego papieru 

skrzydła motyla i przymocuj je do korka 
za pomocą pinezki.

3. Z białego papieru wytnij elementy na oczy 
i uzupełnij je czarnym flamastrem. Dorysuj 
nos i uśmiech.

4. Nad głową motyla umieść dwie pinezki tablicowe.
5. W korek ukończonego motylka wbij patyczek 

do szaszłyków.


