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Grzegorz Kasdepke i jego książki

A1

Grzegorz Kasdepke to autor pełnych humoru książek
dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się również pisaniem
artykułów dla dorosłych, a także scenariuszy do seriali
i programów telewizyjnych. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym czasopisma dla dzieci „Świerszczyk”.
Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
Najbardziej znane jego książki to:
Grzegorz Kasdepke Co to znaczy...
101 zabawnych historyjek, które pozwolą
zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń

G. Kasdepke

Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci

Grzegorz Kasdepke
G. Kasdepke

Bodzio i Pulpet

Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu

Grzegorz Kasdepke

Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko

1. Napisz imię i nazwisko autora oraz tytuł książki „Detektyw Pozytywka”.

Autor:
Tytuł:
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2. Grzegorz Kasdepke wydał całą serię książek o detektywie Pozytywce.
Napisz tytuły książek w sposób chronologiczny, czyli od najwcześniejszych
do najpóźniejszych wydań.

2011

2007

3. Poszukaj w słowniku języka polskiego słowa

2006

detektyw i napisz jego wyjaśnienie.

d_e|t_e|k|t|y\( 4. Odszyfruj nazwiska dwóch detektywów znanych z polskiej literatury dla dzieci
i młodzieży. Napisz je.
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5. Wymyśl swój szyfr i zakoduj tytuł ulubionej książki lub ulubionego filmu.
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A2

Komu pomaga detektyw Pozytywka?
1. Podpisz ilustracje przedstawiające bohaterów książki. Połącz obrazek postaci
z jej wypowiedzią.
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– Oni robią to specjalnie! [...] Całymi dniami odśnieżam,
posypuję chodniki, a potem wystarczy, że na chwilę pójdę
do domu, i już wszystko jest zasypane śniegiem.

– To ładnie się pan nimi opiekujesz! –
burknął [...]. – Któreś z tych smarkaczy
ciągle biega pod oknami mego biura!
Skaczą po kałużach, ochlapują mi szyby,
a teraz żadne nie chce się przyznać do
winy…

– To były skarpetki od babci Dany [...]
W delfiny… Moje ulubione… Wczoraj
w nich chodziłam, i przedwczoraj
w nich chodziłam, i przedprzedwczoraj w nich chodziłam… I dzisiaj też
chciałam, ale… zginęły!
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– To chuligani! – piekliła się. –
Tylko by wszystko niszczyli
i psuli! I po co to, na co?

– Ja i tata zbieramy różne stare
przedmioty. I wczoraj dziadek
podarował nam swój stary kieszonkowy zegarek, na dewizce.
Dewizka to taki łańcuszek…
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2. Zaznacz według wzoru prawdziwe zdania opisujące detektywa Pozytywkę.
Przyjaźni się
z Martwiakiem.

Uwielbia rozwiązywać
zagadki logiczne.
Lubi szybką jazdę
samochodem.

W wolnych chwilach
z upodobaniem
gra w szachy.
Uwielbia czekoladki.

Lubi jeździć na rowerze.

Pracuje tylko
w soboty.

Jest kłótliwy
i niesympatyczny.

W wolnych chwilach
gra w bilard.

Kaktus to jego
jedyna broń.

Jest miły i łagodny.

Pije chłodną i słabą
herbatę.

3. Napisz, która spośród zagadek rozwiązanych przez detektywa Pozytywkę

najbardziej cię zaciekawiła.

4. Zaprojektuj logo, czyli znak
firmowy Agencji Różowe Okulary.
Detektyw Pozytywka uparł się, że
w walce ze złoczyńcami nie będzie
używał innej broni poza kaktusem!
Kaktus i intelekt – oto oręż naszego
bohatera. Oręż, dodajmy, niezwykle
skuteczny.
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I ty możesz zostać detektywem

A3

1. Otocz pętlą przedmioty, które kojarzą ci się z pracą detektywa.

2. Odkryj dziesięć różnic między obrazkami.
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3. Spróbuj rozwiązać zagadkę. Przeczytaj tekst, a potem rozszyfruj, co zawierają
kolejne wskazówki.
Antek, Oskar i Iwonka pomagali pani Magdzie przygotować festyn
jesienny. Wyszli na boisko i kolorową kredą wyznaczali teren kolejnych
konkurencji. Czerwonym kolorem obrysowali stanowiska z zagadkami
i łamigłówkami, żółtym – punkty, na których odbywały się konkurencje
sportowe, niebieskim – miejsca przeznaczone na zabawy twórcze,
a zielonym – obszar pod zadaszeniem przeznaczony na kawiarenkę.
Każda klasa miała w niej oferować jesienne smakołyki.
Niestety, następnego ranka na boisku nie było nic oprócz kolorowych
plam i śladów po podeszwach butów. Tylko miejsce pod zadaszeniem
pozostało w niezmienionym stanie. Co się wydarzyło?

y
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Odczytaj zaszyfrowaną informację. Napisz, co mogło się wydarzyć.
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Odczytaj rebus. Co mogło się zdarzyć?

elka = y

Trzeci
trop

C

lec = na

zy = źne

łąb

Skreśl powtarzającą się sylabę „ka”. Napisz wniosek.

kaciekapło kai kasłońkace
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