
08.06.2020 

TEMAT: Jestem Dziewiątka ! – szef gangu 

Temat z piątku drugi nr lekcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.06.2020 

 TEMAT: Młodzi detektywi – na tropie przygody! 

1. Pomyśl w jaki sposób najchętniej spędzasz wakacje? 

2. Czy w trakcie lektury udało Ci się sprecyzować którzy z bohaterów byli pozytywni a którzy 

negatywni? 

3. Czy każdy z Was może być detektywem? 

4. Czy każdy z nas może przeżyć przygody podobne do tych, opisanych w powieści? 

5. Czy potrafisz wskazać cechy detektywistyczne u bohaterów? Spróbuj przyporządkować 

strzałkom takie cechy, którymi odznaczali się bohaterowie. 

                    Dziewiątka                  Maciek  

 

 

 

 

 

DETEKTYW – tropiciel przestępców, człowiek, który rozwiązuje zagadki związane ze zbrodnią lub innym 

przestępstwem, dąży do zdemaskowania przestępcy, czemu towarzyszy wartka, dynamiczna i sensacyjna akcja. 

6. Czy uważasz, że zawód detektywa jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych i do tego przygotowanych? Czy 

może jednak dzieci mimo niedoświadczenia i młodego wieku wykazały się umiejętnością i profesjonalizmem w 

rozwiązaniu zagadki odnalezieni kapelusza? Swoją odpowiedź uzasadnij w kilku zdaniach pod uzupełnioną 

grafiką.  

 

 



10.06.2020 

TEMAT: Co mają ze sobą wspólnego mercedes, alchemik i kalafiory? 

1. Jako notatkę  uzupełnij tabelkę – w tym celu dopasuj pasujące wyrażenia i zwroty do 

poszczególnych jej części.  

Goguś I, popelinowy kapelusz, wiolonczela, niebieska teczka, rurki z kremem, marabut, Monika 

Płoszańska, depesza, kapelusz pełen deszczu, bób, Goguś II, profesor Barabasz, Walery Kolanko, 

Maciek, Pod Trzeba Żaglami, Jantar, kupon totolotka, syntetyczna masa plastyczna, gra w brydża, 

szef gangu, statek ze Szwecji. 

 

WYDARZENIA, POSTACIE I ZWROTY 

ZWIĄZANE Z KRYSIĄ 

 

 

WYDARZENIA, POSTACIE I ZWROTY 

ZWIĄZANE Z GANGIEM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GŁÓWNY CEL 

 

POMOC W ODNALEZIENIU KAPELUSZA 

WIOLONCZELISTY Z KUPONEM LOTTO 

CHĘC POSIADANIA NIEBIESKIEJ 

TECZKI ZE WZOREM CHEMICZNYM 

 

WSZYSCY BOHATEROWIE MAJĄ JAKIŚ CEL 

 

PODSUMOWANIE: obydwie grupy bohaterów dążą do odnalezienie czegoś. Krysia i jej otoczenie 

pragną odnaleźć drogocenny kapelusz, we wnętrzu którego ma znajdować się kupon lotto z 

sześcioma trafieniami. Jak się w ostateczności okazuje – kupon był cały czas w notesie pana 

Walerego Kolanki – więc kapelusz wcale nie był taki drogocenny jak wszyscy myśleli.  

Po drodze wszystkich śmiesznych wątków i wydarzeń, niechcąco mali detektywi natrafiają na trop 

dwóch gangów – Gogusi i kaleki, których jak się okazuje chęć zysku i złe zamiary doprowadzają do 

aresztu, gdyż w ostateczności nie udaje im się zatrzymać teczki profesora Barabasza. Do takiego 

obrotu sprawy dochodzi całkowicie przez przypadek – gdyż przez cały czas celem nadrzędnym jest 

odnalezienie kapelusza. Nikt nie spodziewał się, że dwóch małych detektywów pokrzyżuje 

złodziejom plany. Że całkowicie przypadkowo, przez nudę, uda się ich zdemaskować. Powieść 

pokazuje także jak można nie tylko ciekawie spędzić kilka nudnych wakacyjnych dni, ale nawiązać 

także ciekawą i wartościową przyjaźń, która już na początku miała zakończyć się fiaskiem (bójką).  

Dziewiątka wraz z Maćkiem obserwują mieszkańców miasteczka i szukają podejrzanych charakterów. 

Zresztą na prośbę samego właściciela kapelusza. W śledztwie pomaga parze babcia Maćka, która jest 

zagorzałą zwolenniczką kryminalnych historii. Wszystko jednak kończy się pomyślnie a te wakacje na 

pewno zostaną w pamięci małej bohaterki na długo.  

 


