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Detektyw Łodyga, 

w czym mogę pomóc? 

W gabinecie prywatnego detektywa Eugeniusza 

Łodygi panował półmrok, a ciszę przerywały 

jedynie łagodne dźwięki pozytywki. Detektyw 

drzemał przy biurku wsparty o blat. Na głowie 

miał piżamową czapkę, a oczy przesłonięte czarną 

nocną opaską. Nagle zadzwonił telefon. 

Łodyga odnalazł go po omacku, 

ziewnął i odebrał:

W słuchawce rozbrzmiał radosny głos Amelki:

— Jedziemy na wyprawę! Pojedzie pan z nami?

Na tę wiadomość detektywowi natychmiast 

przeszła senność.

— Na wyprawę?! — wykrzyknął, zerwał się 

z krzesła i rzucił się do drzwi, gotowy na wszelkie 

przygody.

Po chwili rozległ się łomot. To Łodyga potknął się 

o krzesło i upadł na podłogę.

— Au! — jęknął.

Jako że był mistrzem logicznego rozumowania, 

natychmiast wyciągnął wnioski z tego przykrego 

zdarzenia. Na przyszłość postanowił nie biegać 

z opaską na oczach. Zerwał ją z głowy, zmienił 

czapkę i po krótkim czasie mknął już przez miasto 

na rowerze, oddychając rześkim powietrzem.

Szybko dojechał na miejsce, wbiegł po schodach 

i nacisnął dzwonek.

Drzwi otworzył mu Tadzik. Co dziwne, miał na 

sobie kurtkę, gruby szalik i futrzaną czapę.
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W naszym kraju mamy cztery pory 
roku. Wiosną robi się cieplej, 

ale czasem pada deszcz. 
Latem jest bardzo 
ciepło i słonecznie. 
Jesienią wieje wiatr 

i często pada deszcz. 
Zimą sypie śnieg i jest 
zimno. Taki klimat, jaki 

występuje w Polsce, nazywa się 
klimatem umiarkowanym.

W klimacie polarnym natomiast, na 
biegunie północnym, zima jest bardzo 
długa, a lato niezwykle krótkie. Przez 

cały rok jest zimno i wszędzie leży 
śnieg. Niedźwiedzie polarne uwielbiają 

takie warunki. Jednak w ostatnim 
czasie na biegunie północnym zrobiło 

się cieplej i śnieg zaczął topnieć. 
Niedźwiedziom polarnym coraz 

trudniej znaleźć pożywienie i mieszkanie.
Mówimy, że klimat się ocieplił. Przyczynia się 

do tego zanieczyszczone powietrze. 
Najbardziej zanieczyszczają je fabryki, 
samochody i spalarnie śmieci. Jest ich 
coraz więcej na naszej planecie.
Z powodu ocieplenia klimatu 
w górach topnieją lodowce. 

W miastach i wsiach 
zdarzają się powodzie. 

W wielu rejonach świata 
występują silne huragany, 

a czasem susze. Gdy 
zadbamy o to, aby powietrze 

było czyste, przyczynimy się do 
zatrzymania ocieplenia klimatu. No i pomożemy 

też niedźwiedziom na biegunie północnym.

Na zakończenie detektyw Łodyga stwierdził 

z powagą:



Jednego z tych niedźwiedzi dostał detektyw 

Łodyga. W ten sposób rodzeństwo podziękowało 

mu za pomoc. W jego biurze było już kilka 

ciekawych ręcznie wykonanych przez dzieci 

przedmiotów. Łodyga spojrzał z satysfakcją 

na powiększającą się kolekcję. Następnie usiadł 

przy biurku i udzielił swoim przyjaciołom ostatnich 

rad:

— Pamiętajcie, by na co dzień oszczędzać 

energię, gasić światło i wyłączać telewizor, 

kiedy z niego nie korzystacie. Zakręcajcie wodę 

w kranie podczas mycia zębów i koniecznie 

przypominajcie rodzicom, żeby częściej korzystali 

z tramwaju, autobusu czy metra. Gdy robicie 

zabawki z odpadów, także pomagacie, by klimat 

się nie ocieplał, ponieważ powstaje wtedy mniej 

śmieci. Zabawkami możecie się też wymieniać. 

Polarne niedźwiedzie będą wtedy mogły spokojnie 

mieszkać na biegunie północnym.

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

1. Z czego może powstać papier?
a) z makulatury
b) z liści
c) z drewna

2. Zaznacz sposoby, dzięki którym możemy 
oszczędzać papier:

a) oddanie swoich książek młodszym przyjaciołom
b) drukowanie po jednej stronie kartki
c) przechowywanie drobiazgów w kartonowych 
pudełkach
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3. Przeczytaj opisy i przyklej naklejki z właściwymi 
zwierzętami.

Porusza się wolno, 
na jednej nodze, 
a na jego głowie 

znajdują się czułki.

Gromadzi zapasy 
na zimę, zakopując 

odnalezione orzeszki 
i żołędzie.

Przez postępujące 
ocieplenie klimatu 

coraz trudniej jest mu 
odnaleźć pożywienie 

i mieszkanie.

biedronka

Przygotuj: papierowy talerz, klej, guziki, nożyczki, biały 
i czerwony papier

1. Przetnij papierowy talerz na dwie części. Większą 
pomaluj na czerwono i doklej do niej czarne guziki 
różnej wielkości.

2. Z drugiej części papierowego talerzyka wytnij koło, 
które posłuży za głowę biedronki, i pomaluj je na 
czarno. 
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