SPRAWNOŚĆ DETEKTYWA (WRAZ Z PRAWEM ZUCHA)
Ma za zadanie:
Zapoznać zuchy z ciekawą, ale i niebezpieczną pracą detektywa. Jest skierowana do zuchów
w każdym wieku, bowiem praca detektywa może zafascynować wszystkich.
Rozwija:
Zmysły zuchów i ma duży wpływ na rozwój emocjonalny i rozwój fizyczny. Najważniejsze
cechy i umiejętności, jakimi muszą wykazać się zuchy to dokładność, spostrzegawczość,
odwaga, utrzymywanie tajemnicy. Zuch detektyw potrafi posługiwać się tajnym pismem. Jest
cierpliwy i skoncentrowany.

Zbiórka 1 „Niezwykła tajemnica do odkrycia”
„Zuch kocha Boga i Polskę”:
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki:
2. Gawęda:
W domu przy ul. Paciorkowej mieszkała czwórka przyjaciół: Ala, Karola, Marcin
i Pawcio. Najstarsza była Ala, miała już prawie 9 lat. Ala była najmądrzejsza ze
wszystkich dzieci z podwórka, dobrze się uczyła, była zuchem i najszybciej biegała.
Dlatego została wybrana na szefa Grupy Podwórkowej (w skrócie GP).
Co prawda chłopcy mieli na początku trochę kwaśne miny, bo myśleli, że pewnie
będą musieli bawić się tylko w dom, ale przekonali się, że to nieprawda. Ala świetnie
bawiła się w Indian, znakomicie kopała piłkę, właziła na drzewa, a nawet... znała się na
samochodach. Ustaliła, że będą zwoływać się na podwórko świecąc lusterkami w okna
swoich pokoi. Po prostu rewelacja!
Ala zawsze pamiętała, nawet podczas zabawy, że jest zuchem. Gdy Marcin
zburzył zbudowany w piaskownicy zamek, powiedziała:
– Wiesz o tym, że z zuchem jest zawsze dobrze. A ty co? Myślisz, że gdy tak robisz, to
jest nam z tobą dobrze? Musisz się poprawić, bo na razie nie nadajesz się na zucha!
Gdy pewnego dnia wszyscy wyszli na podwórko, zobaczyli złamane drzewo,
podeptane kwiaty na klombach i pomalowanego w bure pasy czarnego kota pani
Frąckowiakowej.
Pani Frąckowiakowa, gdy ich zobaczyła, zaczęła narzekać na chuliganów.
Zastanawiała się, czyją sprawką są te wszystkie zniszczenia. Może Adama spod
dziesiątki, siostrzeńca pani Kwiecińskiej albo Andrzeja z tą bandą, która włóczy się
wieczorami po ulicach? A może chłopców z sąsiedniego podwórka którzy chodzą
w czarnych koszulkach, cały dzień siedzą przy trzepaku i przeszkadzają innym dzieciom
w zabawach? Ala, która bardzo lubiła Adama spod dziesiątki, bo zawsze chętnie
pomagał jej rozwiązywać trudne zadania z matematyki, odezwała się w jego obronie:
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— Nie wolno bezpodstawnie kogokolwiek oskarżać! My sami znajdziemy winnego,
postaramy się, żeby prawda wyszła na jaw, bo: Kto prawdę mówi – prawa nie łamie.
Zuch drugiemu nigdy nie skłamie.
Następnego dnia rano Ala wyskoczyła na podwórko. Obiegła dwa razy trzepak,
klepnęła się prawą ręką po plecach. Patrzy, patrzy, a tu pani Frąckowiakowa
pozmywała brzydkie napisy ze ścian, poprawiła kwiatki, pozbierała gałązki,
pozamiatała podwórko. Uśmiechnęła się. Jak tu ładnie i przyjemnie – pomyślała. Aż
nagle, zza rogu wychodzi okropny Andrzej ze swoją bandą. Przeszli przez podwórko,
podskoczyli dwa razy na kamieniach i weszli do klatki schodowej. A może jednak to oni
zrobili bałagan na podwórku – zastanawiała się Ala. Ale nic, trzeba poczekać na grupę
„GD” i pójść do Adama. Czekała, czekała, aż wreszcie przyszli. Każdy miał
przygotowaną karteczkę z listą pytań. Poszli do Adama. Usiedli po turecku na podłodze
(bo tak wygodniej będzie się rozmawiać) i wyjęli pytania.
3. Zakładamy agencję detektywistyczną:
Zuchy decydują, co dalej robić. Może trzeba będzie założyć biuro detektywistyczne, żeby
dowiedzieć się, jak przeprowadza się dochodzenie?
4. Majsterka:
Zuchy w szóstkach wymyślają nazwę i projektują logo swojej agencji
detektywistycznej.
5. Gry i zabawy:
 Teleturniej - „Zuch kocha Boga i Polskę”: Prowadzący tłumaczy zuchom, że każdy
detektyw kocha swoją ojczyznę, działa na jej terenie i jest z nią mocno związany.
Detektyw wierzy również w Boga, gdyż on daje mu siłę, więc i my powinniśmy.
Prowadzący przeprowadza mini teleturniej. Każda szóstka dostaje kartkę i mazak. Ich
zadaniem będzie wypisać, po kolei, jak największą ilość (w czasie 3 minut):
- polskich miast - polskich rzek
- ciekawych polskich zabytków
- zwierząt występujących w Polsce
- polskich potraw
Następnie prowadzący pokazuje na mapie największe polskie przykładowe miasta
(Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Opole, Wrocław, Zielona Góra),
a także naszą miejscowość. Pokaże także 2 najważniejsze rzeki w Polsce. Następnie
schowa mapę i da minutę każdej grupie na zaznaczenie tego, co zapamiętali, na
wydrukowanych konturach Polski. Na koniec druhna opisuje, skąd pochodzi nazwa
Polska, przedstawia barwy narodowe, co one oznaczają, a także godło.
 Atrybuty detektywa: Zuchy w szóstkach za pomocą kalambur rysują przedmioty
(lupa, latarka, komputer, kapelusz, notes, lornetka, okulary, aparat fotograficzny).
 Przesłuchanie świadka: Jeden wyznaczony zuch staje w środku wybiera sobie w myśli
zucha, którego mają rozpoznać pozostali, przez zadawanie pytań, określających
sylwetkę. Zuch w środku nie zmienia w trakcie zabawy swojego kandydata.
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Może odpowiadać tylko tak i nie.
 Techniki kryminalistyczne: Zuchy oglądają krótki filmik nt. technik.
https://www.youtube.com/watch?v=12pOAupeSjI
 Dlaczego detektyw pracuje w rękawiczkach? Zuchy oglądają krótki filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=kenYjFjLb7c&t=60s

6. Krąg rady: podjęcie decyzji o zdobywaniu nowej sprawności, podsumowanie zbiórki,
podsumowanie omówionego punktu prawa.
7. Obrzędowe zakończenie zbiórki: iskierka, okrzyk „Zuchy czuj!”.
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Zbiórka 2 „Tajemnicze wiadomości”
„Wszystkim z zuchem jest dobrze”
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki:
2. Gawęda:
Alę obudziło rano rozdzierające miauczenie kota pani Frąckowiakowej. Na
podwórku zobaczyła ją zmartwioną, myjącą kota w balii. Koty, jak wiadomo, strasznie
nie lubią wody! A na podwórzu znowu były poprzewracane ławki, podeptane trawniki
i połamane kwiaty. Na ścianach można było przeczytać napis: My lubimy bałagan
i nieporządek – nic nam nie zrobicie! Pod kawałkiem cegły leżała kartka. Ala podniosła
ją i przeczytała. Na początku trochę przestraszyła się tych słów: My się was nie boimy
i wiemy o was wszystko. Pomyślała:
Chcesz tajemnic moc pamiętać,
A wróg czyha na zapiski twoje,
To należy już niezwłocznie
Szyfrów uczyć zuchy swoje.
3. Gry i zabawy:
 Poznajemy szyfry: GA-DE-RY-PO-LU-KI, CZEKOLADKA
 Sekretna wiadomość: Zuchy w szóstkach dostają od Ali różne zaszyfrowane
wiadomości. Ich zadaniem jest odszyfrować i zaszyfrować wiadomości.
GA-DE-RY-PO-LU-KI
Tekst do odszyfrowania: Kezkd aóygu oyzdz ugs, szlig ayzrbów wśyóe eyzdw.
(Idzie góral przez las, szuka grzybów wśród drzew.)
Tekst do zaszyfrowania: Nagle spotkał kukułkę, co przerwała mu
śpiew. (Ngaud soptigł ililłię, cp oyzdywgłg ml śokdw.)

CZEKOLADKA
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,

Tekst do odszyfrowania:




(Czy masz genialny plan, opowiedz zaraz nam. Co nowego, znów?)

Tekst do zaszyfrowania:
Trzymaj się. Lepiej zajrzyj w każdy kąt. Przysmaki twe. Nie uciekną nigdzie stąd.

 Szyfrogram: Każda szóstka musi zaszyfrować swoją wiadomość i przekazać ją do
odczytania innej szóstce.
 Portret pamięciowy:
Portret. Zuchy dobierają się w pary i losują karteczkę. Każdy rysuje portret kolegi ze
zmienionym elementem który wylosowali (np. inny kolor włosów)
W powietrzu. Zuch losuje karteczkę i rysuje w powietrzu portret. Mówi po kolei co
rysuje. Reszta (albo wskazany zuch) patrzy na jego ruchy i stara się narysować portret
na kartce.
4. Majsterka - sekretny list:
Zuchy piszą sekretne listy sokiem z cytryny za pomocą wykałaczki lub stalówki. Aby
odczytać tekst, trzeba zbliżyć kartkę do źródła ciepła, pod wpływem którego sok
pociemnieje.
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5. Kodeks prawdziwego detektywa –
„Wszystkim z zuchem jest dobrze”:
Zuchy zastanawiają się, jaki powinien być
zuch-detektyw, aby wszystkim z nim było miło
i fajnie. Jakie cechy powinien posiadać. Każdy
zapisuje jedną cechę na małej karteczce
i przykleja ją przy sylwecie detektywa.
8. Krąg rady: podsumowanie zbiórki,
podsumowanie omówionego punktu prawa.
6. Obrzędowe zakończenie zbiórki: iskierka,
okrzyk „Zuchy czuj!”.
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Zbiórka 3 „Dobry sposób na trudne śledztwo”
„Zuch pamięta o swoich obowiązkach”
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki:
2. Gawęda:
Po lekcjach Ala wyszła na podwórko. W skrytce nie było żadnej wiadomości. Karo miała
dodatkowe zajęcia z gry na skrzypcach. Marcin i Pawcio grali w piłkę. Kot pani
Frąckowiakowej stał się bardzo nieufny, uciekał przed dziećmi i pomimo starań pani
Frąckowiakowej na podwórku wciąż były ślady po wandalizmie. Ala przysiadła na
murku. Zastanawiała się nad zagadkową wskazówką detektywa. Detektyw Holmes
podpowiedział im, że mają szukać trochę dalej. Trzeba jak najszybciej znaleźć
chuliganów. Jeśli jeszcze raz przyjdą tutaj i znowu wszystko zniszczą? Pani
Frąckowiakowa żaliła się wczoraj mamie, że nie ma już sił sprzątać podwórka
po tych wandalach i szorować ścian z brzydkich napisów.
3. Majsterka – odciski:
Zuchy w parach nawzajem zdejmują sobie odciski palców. Pobierają odcisk za pomocą
taśmy klejącej i przyklejają ją na czarną kartkę z bliku technicznego.
4. Gry i zabawy:
 Przedmiot za plecami: Zuchy ustawiają się w kole i dają ręce za siebie.
Następnie przekazują za sobie przedmiot, tak aby nie było go widać oraz nie
zdradzając kto go ma. Wybrana osoba stoi w kole i stara się wskazać osobę
u której w rękach znajduję się przedmiot.
 Wycieczka: Zuchy dzielą się na grupy: plecak, mapa, kompas, kurtka, buty.
Prowadzący wywołuję dowolną grupę, zuchy zamieniają się miejscami. Gdy
prowadzący powie WYCIECZKA, wszyscy zamieniają się miejscami.
 Wyczaruj z kółek: Zuchy w szóstkach dostają kartki z narysowanymi kółkami.
Zadanie polega na narysowaniu jak największej liczby obrazków
z wykorzystaniem pojedynczych kółek na czas. Liczy się szybka reakcja. Osoba,
która w ciągu 5s nie podejmie rysowania, odpada. Kończymy rysowanie, gdy
pierwsza osoba zakończy zadanie.
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5. Zagadki logiczne: Prowadzący czyta, zuchy zgadują w szóstkach.


Co może podróżować dookoła świata, przez cały czas znajdując się w kącie?
– ZNACZEK POCZTOWY



Jeśli mnie masz, chcesz się mną podzielić. Jeśli podzielisz się mną, przestajesz mnie
mieć. Czym jestem? - TAJEMNICA



Kiedy będziesz obdzierać mnie ze skóry, to nie ja będę płakać, tylko ty. Czym jestem?
- CEBULA



Co znajduje się na końcu tęczy?



Co zawsze nadchodzi, ale nigdy nie odchodzi?



Co waży więcej: kilogram pierza czy kilogram kamieni?

- LITERA „A”
- JUTRO

- OBA WAŻĄ TYLE SAMO, KILOGRAM


Mężczyzna po raz pierwszy przyszedł do pewnej restauracji. Kelner wita go: „Dzień
dobry, panie generale”. Dlaczego kelner nazwał go generałem? - MĘŻCZYZNA BYŁ
UBRANY W MUNDUR



Gdzie są rzeki bez wody?



W jakiej wodzie ryby nie pływają? – W GOTOWANEJ



Który kolor jest najbardziej wystrzałowy? - GRANAT



Kiedy człowiek jest w domu bez głowy? GDY WYCHYLI SIĘ PRZEZ GŁOWY

- NA MAPACH

6. Obowiązkowy detektyw - „Zuch pamięta o swoich obowiązkach”:
O jakich obowiązkach powinien pamiętać zuch-detektyw? Zuchy zastanawiają się
jakie mają obowiązki i wypisują je na kartce.
7. Krąg rady: podsumowanie zbiórki, podsumowanie omówionego punktu prawa.
8. Obrzędowe zakończenie zbiórki: iskierka, okrzyk „Zuchy czuj!”.
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Zbiórka 4 „Skarb prawdziwego detektywa”
„Zuch mówi prawdę”
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki:
2. Gawęda:
Detektywowi można zaufać. Można polegać na jego słowach – jest zawsze uczciwy. Nigdy
nikogo nie zawiedzie. Dotrzymuje danego słowa. Dwa razy pomyśli zanim powie coś co
mogłoby być nieprawdziwe. Jest sprawiedliwy. Wie, że słowami może kogoś skrzywdzić i
wystrzega się tego. Nie wstydzi się swoich przekonań – śmiało wypowiada swoje zadanie. Teraz
zuchy mają trudną zagadkę do rozwiązania. mają zapoznać się ze sprawą, wydedukować
prawdę i rozwiązać zagadkę. Znaleźć prawdę to nie jest łatwa sprawa. Sam Sherlock Holmes
wiele razy miał z tym problemy. Zuchy muszą pamiętać, że nie tylko powinny szukać prawdy,
ale przede wszystkim sami muszą mówić prawdę.

3. Majsterka - założenie kartoteki „ŚCIŚLE TAJNE”:
Teraz zuchy w grupach mają za zadanie wykonać kartotekę sprawy. Muszą w niej
umieścić datę zgłoszenia, opis sprawy, zebrane dowody. Zanim to nastąpi, to używamy
różnych przyrządów detektywistycznych (lupa, mikroskop), aby lepiej przyjrzeć się
naszym zdobytym dowodom.

4. Gry i zabawy:
 Zabawy ze zmysłami – w szóstkach:
Dotyk. Zasłaniamy zuchowi oczy i dajemy mu do ręki kwadrat 2D o danej fakturze. Jego
zadaniem będzie odnaleźć kwadrat o takiej samej fakturze posługujący się tylko
dotykiem. (materiały: futerko, wełna. piasek. Makaron itp.)
Wzrok. Odczytywanie mowy z ust. Zuch słucha muzyki przez słuchawki. Używając
jedynie wzroku musi odgadnąć słowo, jakie wypowiada prowadzący.
Węch. Zuchy wąchają kubeczki w których jest wata nasączona jakimś zapachem
(perfumy, czekolada, cebula, czosnek, piernik itp.)
Smak. Zuchy odgadują smaki herbaty. (Herbata granulowana np. ekoland
rozpuszczona w wodzie)
Słuch. Prowadzący odtwarza dźwięki, a zuchy odgadują co to (np. traktor, syrena,
liście, wiatr itp.)

 Miejsce zbrodni: „TAJEMNICA GIOVANNIEGO” – „Zuch mówi prawdę” Zał. 1
5. Krąg rady: podsumowanie zbiórki, podsumowanie omówionego punktu prawa.
6. Obrzędowe zakończenie zbiórki: iskierka, okrzyk „Zuchy czuj!”.
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Zbiórka 5 „Wizyta w pracowni detektywa”
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki:
2. Zwiad zuchowy – komisariat policji:
Zuchy udają się na wycieczkę w celu zwiedzenia komisariatu policji- głównie część
dotyczącą zbierania śladów, odcisków palców, itp. (część kryminalistyczna).
3. Krąg rady: podsumowanie zbiórki, podsumowanie omówionego punktu prawa.
4. Obrzędowe zakończenie zbiórki: iskierka, okrzyk „Zuchy czuj!”.

Jeśli nie ma możliwości wyjścia na komisariat policji, zwiad można zamienić na
escaperoom.
https://www.grywedukacji.pl/wp-content/uploads/2020/08/mini-escape-room-klasy-1-3.pdf

opracowanie – dh. Adriana Kajdas
Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP

Zbiórka 6 „Do akcji wkracza Sherlock Holmes”
„Zuch stara się być coraz lepszy”
„Zuch jest dzielny”
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki:
2. Gawęda:
Na zbiórce zjawia się sam Sherlock Holmes i mówi, że dziś przejdą szkolenie
prawdziwych detektywów, bo każdy detektyw stara się być coraz lepszy w tym co robi.
Bycie detektywem zobowiązuje. Zuch-detektyw pokonuje własne słabości. Detektyw
jest odważny, zaradny i wytrzymały. Umie pokonywać własne słabości, przezwyciężać
wady, strach, zmęczenie i zniechęcenie. Zawsze się stara, nie rezygnuje mimo trudności.
Nie boi się przyznać się do złego postępowania. Rozwija zręczność i sprawność fizyczną.
Stara się ze wszystkich sił robić wszystko najlepiej jak potrafi. Chętnie zdobywa wiedzę
i nowe umiejętności. Tak jak jak Holmes był dzielny, zuchy także muszą mu udowodnić,
że tacy są (jak głosi drugi punkt Prawa Zucha). Sprawdzimy swoją sprawność fizyczną
we wcześniej przygotowanej przez Sherloka sali treningowej. Zuchy czeka też próba
odwagi.

3. Majsterka – kapelusz Sherlocka Holmsa.
Zanim przystąpimy do testu dzielności i tego na prawdziwych detektywów, to zuchy
muszą wyglądać jak oni. Tworzą kapelusze- prawdziwe, takie, jakie noszą prawdziwi
detektywi (i jaki miał Sherlock Holmes).
4. Gry i zabawy – „Zuch stara się być coraz lepszy”:
 Pary: Zuchy łączą się w pary i wspólnie wybierają zwierzę do naśladowania.
Następnie oddalają się od siebie (od 15 do 20 kroków) i zawiązują sobie oczy.
Na sygnał drużynowego, nawołując się umówionym głosem, starają się, jak
najszybciej połączyć.
 Kartka między nami: Zuchy stają w rzędzie w szóstkach, bardzo blisko siebie.
Stykają się ramionami. Natomiast między ramiona wkładamy im kartki papieru.
Podstawowa zasada jest taka, że karta nie może zostać upuszczona. Dodajmy
jednak do tego zadania, jakie muszą wykonać. Na samym początku nie będzie
to zrobienie przysiadu. Kolejnym przejście 3 kroków. Jeśli grupie się to uda,
można zwiększyć poziom trudności. Zobaczmy jak sobie poradzą
z podskakiwaniem, bądź okręceniem się do tyłu, bądź o 360 stopni.
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 Odwróć koc: Rozkładamy na ziemi koc, na którym ustawiamy naszych
uczestników w szóstkach. Można zrobić więcej grup, bądź liczyć czas stoperem
– wszystko zależy od tego czego akurat potrzebujemy. Zuchy muszą odwrócić
koc na drugą stronę. Nie mogą jednak dotknąć ziemi. Cały czas każdy uczestnik
zadania musi znajdować się na kocu. Sprawdźmy jak szybko poradzą sobie nasi
uczestnicy. Możemy łatwo zaobserwować jak działa nasza grupa, jak sobie
radzi z rozdziałem zadań i słuchaniem. Przerywnik ten nie powinien nastręczyć
żadnych trudności, a może.
 Bieg ślepca: Zuchy możemy podzielić na dowolnie liczne grupy, wszystko zależy
od tego ile czasu chcemy poświęcić na grę. Grupy wybierają po jednej osobie
ze swojego zespołu i zakrywają jej oczy. Prowadzący na terenie gry umieszcza
niewielki przedmiot, ale tak by był on widoczny, bądź by było wiadomo gdzie się
znajduje. Zadaniem grup jest, po sygnale start, doprowadzić osobę
z zasłoniętymi oczami do przedmiotu, tak by jako pierwszy go znalazł i wrócił.
W następnej rundzie inne osoby mają zakryte oczy, a przedmiot oczywiście
zostanie schowany w innym miejscu. Modyfikacje: można przygotować więcej
monet – jedna na każdą grupę; można również od razu umieścić więcej monet
i w każdej grupie wyznaczyć dwie bądź więcej osób, które będą miały zasłonięte
oczy.
 Próba odwagi – „Zuch jest dzielny”:
Zuchy gaszą świeczkę zmoczonymi palcami.
5. Krąg rady: podsumowanie zbiórki, podsumowanie omówionych punktu prawa. Na
kręgu rady Sherlock Homes przyjmuje zuchy w poczet detektywów. Wręcza im
zdobytą sprawność.
6. Obrzędowe zakończenie zbiórki: iskierka, okrzyk „Zuchy czuj!”.

Zał 1. „TAJEMNICA GIOVANNIEGO”
1. Uczestnicy siedzą w kole. Muszą wyjaśnić pewną tajemnice. Otrzymują w tym celu
różne informacje, częściowo ustnie, częściowo pisemnie. Zagadkę można rozwiązać
tylko wtedy, gdy grupa intensywnie skoncentruje się na pracy oraz będzie słuchała i
poważnie słuchała każdego, kto ma coś do powiedzenia.
2. Prowadzący opowiada lub czyta na głos poniższy tekst:
„Giovanni odnosi sukcesy w podnoszeniu ciężarów. Dzisiaj jest on bardzo
podekscytowany. Jest on także bardzo zdenerwowany i odmawia udziału w
wieczornych zawodach, w których wystąpi jego zacięty rywal Harry Pittull. Giovanni
mówi „Nie pójdę, póki tego nie znajdę!”
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3. Zadanie grupy polega na tym, by wspólnie wyjaśnić tajemnicę Giovanniego. W tym celu
każdy otrzymuje karteczkę z jedną wskazówką. Aby dotrzeć do rozwiązania, grupa musi
zebrać wszystkie informacje, zapisane na karteczkach. Obowiązują przy tym reguły:





Każdy może dowolnie ile razy czytać na głos informacje ze swojej karteczki.
Nikomu nie wolno nic niczego zapisywać, również na swojej kartce.
Nikt nie może pokazywać innym karteczki ze swoim tekstem.
Nikt nie może oddawać innym swojej kartki.

4. Prowadzący rozdaje karteczki ze wskazówkami i precyzuje zadanie. Uczestnicy muszą
odpowiedzieć na trzy pytania:
 Czego brak Giovanniemu?
 Kto to zabrał?
 Gdzie to jest?
Uczestnicy otrzymują również arkusz pomocniczy.
5. Prowadzący pozostawia decyzje grupie, jak chce ona zorganizować swoją pracę oraz
znaleźć odpowiednią strategię, prowadzącą do rozwiązania zagadki.

Rozwiązanie: Peruka Giovanniego została mu zabrana przez psa Bello i znajduje się pod
łóżkiem Giovaniego.
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Giovanni słucha tylko
muzyki country.

Giovanni ma alergię na
sierść kota.

Giovanni jest łysy.

Giovanni nie ma
samochodu.

Giovanni nie potrafi
gotować.

Jedyną biżuterią
Giovanniego jest jego
sygnet.

Lizy Długonogiej nie ma
Egon Uparty jest chory w mieście. Gra ona w
na grypę i leży w łóżku.
swoim pierwszym
filmie .„Łowcy
wirusów”.

Jego trenerem jest
Egon Uparty.

Harry Pittbull jest
zupełnie nie winny.

Giovanni jest bardzo
zarozumiały.

Giovanni nigdy nie jada
zupy.

Ciocia Róża jest na
safari w Afryce.

W pobliżu mieszkania Bello lubi bawić się pod
Marvina nie ma drzew. łóżkiem Giovanniego.

Nie ma tego w wodzie.

Giovanni lubi
zwierzęta.

Jego pies Bello ma
sześć miesięcy.

Egon Uparty chodzi
regularnie do opery.

Harry Pittbull ma jedną
pasję: piecze ciastka.

Liza Długonoga kocha
diamenty.

Harry Pittbull chodzi
często na ryby.

Giovanni zapracował
sobie na pakiet akcji.
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Arkusz pomocniczy dla uczestników „Tajemnicy Giovanniego”
Czego brakuje?







Małego kotka.
Biletu do kina.
Peruki.
Czerwonego kabrioletu.
Przepisu na ciastka.
Diamentowego pierścionka.

Kto to wziął?






Egon Uparty, trener Giovanniego.
Liza długowłosa, jego dziewczyna.
Bello, jego pies.
Harry Pitbull, jego zaciekły rywal.
Ciocia Róża, jego ulubiona krewna.

Gdzie to jest?






W parku miejskim.
W pralce.
Na drzewie.
W jego szlafroku.
Pod łóżkiem.
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