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Alicja Biedronka

1. Wyobraź sobie, że jako tester gier masz sprawdzić działanie nowej gry 
komputerowej. Powiedz, którą drogę wybierzesz, by dostać się na królewski poziom.

2. Pomóż znaleźć błąd w systemie i ochronić go 
przed komputerowymi włamywaczami. Zmień 
miejsce jednego odcinka w cyfrach lub znakach 
działań tak, by utworzyć prawidłowe działanie. 

3. Rozwiąż zadanie przygotowane przez 
twórców aplikacji na telefony nazwanej 
przez nich „POŁAM GŁOWĘ”. 
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Rozwiązania są pod stopką redakcyjną 
(tak, tak, wiem, gdzie jest ta stopka!) 15

4. Pokoloruj, zgodnie z wynikami działań, robota zaprojektowanego 
przez mechatronika Leona. 

5. Wpisz hasła w odpowiednie okienka, a litery z ciemniejszych pól utworzą hasło 
– nazwę dziedziny zajmującej się m.in. sztuczną inteligencją.

2. Pomóż znaleźć błąd w systemie i ochronić go 
przed komputerowymi włamywaczami. Zmień 
miejsce jednego odcinka w cyfrach lub znakach 
działań tak, by utworzyć prawidłowe działanie. 

3. Rozwiąż zadanie przygotowane przez 
twórców aplikacji na telefony nazwanej 
przez nich „POŁAM GŁOWĘ”. 
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Znajdź:

UKRYTE OBRAZKI

18

Warsztatowe poszukiwania



1919Zilustrował Piotr Nagin

Małgorzata Strzałkowska
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Strażak puszczy strzeże z       ,

           w rżysku sobie leży,

szewc do szewca szepcze: – Szewcze,

wszak szewc            mi zadepcze!

Gardło Grzesia leczy         ,

w         z chrzanem skacze dekarz,

stolarz krzyczy do           :

– Maluj szafę          !

Pisarz w          smacznie drzemie,

szlifi erz               czyści krzemień,

           wrzeszczy na kucharzy:

– Kocioł z żurem brzuch mi parzy!

Weterynarz w mrocznych gąszczach

kapeluszem głaszcze              ,

a aptekarz z  

w rabarbarze sobie gwarzą.

Zawodowy samouczek wymowy
Strażak puszczy strzeże z       ,

           w rżysku sobie leży,

Zawodowy samouczek wymowy
Strażak puszczy strzeże z       ,

           w rżysku sobie leży,

szewc do szewca szepcze: – Szewcze,

wszak szewc            mi zadepcze!

Gardło Grzesia leczy         ,

w         z chrzanem skacze dekarz,w         z chrzanem skacze dekarz,

stolarz krzyczy do           :

– Maluj szafę          !

Pisarz w          smacznie drzemie,

szlifi erz               czyści krzemień,szlifi erz               czyści krzemień,szlifi erz               czyści krzemień,

           wrzeszczy na kucharzy:

kapeluszem głaszcze              ,kapeluszem głaszcze              ,

w rabarbarze sobie gwarzą.

UKRYTE SŁOWA
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REKLAMAWYTĘŻ WZROK

33Znajdź 15 różnic między obrazkami.
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WIELKIE CZYTANIE

24



25

Zofia Stanecka

Ryk smoka
Mama weszła do pokoju po zmroku. Rozejrzała się. Zdjęła buty 

i na palcach przeszła nad rozrzuconymi na podłodze ubraniami. Zrobiła 
kolejny krok i syknęła z bólu:

– Ajjjć...
– Co się stało? – Marta wystawiła spod kołdry rudą głowę.
– Nic takiego. Nadepnęłam na coś. – Mama uniosła stopę i pomasowała 

bolące miejsce. – Śpijcie. Szukam czegoś.
– Czego? – Teraz ja też się zainteresowałam. 
Mama zawsze szukała ciekawych rzeczy. Do pracy.
– Skoro i tak nie śpicie, mogę wam powiedzieć. – Mama westchnęła. – 

Chodzi o smoka. Szukam czegoś, co nadaje się na smoka.
– Dużego? – spytała Marta.
– Groźnego? – spytałam ja.
– Dużego i groźnego, z szeleszczącymi skrzydłami i wielkimi pazurami. 

Pazury już mam. Teraz szukam czegoś na skrzydła. No i jeszcze zostaje ryk. 
Musi być naprawdę przerażający.

– Jak przerażający, to tylko Mańka – powiedziała Marta.
– Jaaa?!!! – ryknęłam. – Mamo!!! Powiedz jej coś!!!
Mama przyjrzała mi się uważnie. Zamknęła oczy i poprosiła:
– Mania, możesz jeszcze raz wrzasnąć?
– Cooo?!!! – wrzasnęłam. 
– Tak. To jest to – stwierdziła mama. 
Podeszła do łóżka i uściskała mnie.
– A ja? – domagała się Marta. 
I mama ją też uściskała. A potem zarządziła:
– Teraz idźcie spać, a jutro... Do roboty!
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Następnego dnia po lekcjach mama zabrała mnie i Martę do pracy. Czyli 
do studia nagrań. Bo nasza mama jest dźwiękowcem. To znaczy, że dodaje 
do filmów najróżniejsze dźwięki: na przykład skrzypienie drzwi, szum 
wiatru, stukot końskich kopyt lub skrobanie smoczych pazurów.

Dzięki mamie wiem, że stukot kopyt to tak naprawdę odgłos 
uderzających o siebie kamieni. Albo mama biegająca po studiu w starych 
drewniakach. 

Dzisiaj miałyśmy ze sobą puszkę po fistaszkach, deskę, gwoździe 
i młotek – na smocze pazury. Płaszcz przeciwdeszczowy i tropik 
od namiotu – na skrzydła. No i mnie. Na smoczy ryk. Mama powiedziała, 
że coś jeszcze będzie musiała do niego dodać, dlatego wzięła też płytę 
z nagraniami wrzasków hieny i ryku niedźwiedzia.
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W studiu pani Waleria, która obsługuje „stół” z mnóstwem przycisków 
i „suwaków”, pokazała nam fragment, nad którym pracowała mama. 
Wielki smok wylazł przed jaskinię, rozpostarł skrzydła, uniósł łeb i ryknął. 
To znaczy, tylko widzieliśmy, że ryknął, bo jeszcze nic nie było słychać. 
Zadanie mamy polegało właśnie na tym, żeby wszyscy usłyszeli ten ryk.

– Zaczynamy – zdecydowała mama. 
Zaprowadziła mnie do małego wytłumionego pokoju, czyli takiego 

z gąbką na ścianach i suficie, i posadziła przed mikrofonem.
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– Spójrz na niego – powiedziała, wskazując smoka. – Jest straszny, 
prawda? I bardzo, bardzo wściekły. Poczuj się jak on i ryknij. Najstraszniej 
jak umiesz.  

– Jak wtedy, kiedy Marta podbiera mi ciuchy? – spytałam.
– Właśnie tak. 
Gdy mama wyszła, zebrałam się w sobie i ryknęłam:
– Aaaaa!!! Oaaaa!!! Rrrrraaaaoaaaa!!!
Niewiele słyszałam, bo miałam na uszach słuchawki, ale mama pokazała 

mi zza szyby, że było świetnie. Teraz będzie tylko musiała zmiksować, czyli 
wymieszać mój ryk z rykiem niedźwiedzia i wrzaskiem hieny. I gotowe.

Uśmiechnęłam się szeroko. Bo to super, kiedy ma się mamę, która wie, 
co zrobić, żeby smok zaryczał.  
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PRAWDA CZY FAŁSZ?

29

Małgorzata Węgrzecka
1. Prawda. Mańka ryczy – w znaczeniu: bardzo głośno krzyczy. Powiedzcie, jakimi 
jeszcze słowami można to samo powiedzieć. I co jeszcze znaczy: ryczeć.
2. Fałsz. Mama biegała po studiu w starych drewniakach, żeby „wyprodukować” 
odgłos przypominający stukot końskich kopyt. Aby dowiedzieć się, skąd się biorą 
inne odgłosy, wpisz do wyszukiwarki: jak się robi efekty dźwiękowe i kliknij Enter.
3. Fałsz. Pani Waleria pracuje przy specjalnym stole. Aby dowiedzieć się, jak on 
wygląda, wpisz do wyszukiwarki: studio nagrań i kliknij Grafika – zobaczysz i stół, 
i miejsce pracy pani Walerii i mamy Marty i Mańki.

Ryk smoka
Przypomnijcie sobie opowieść o „produkcji” ryku smoka. Potem uważnie 
przeczytajcie zdania napisane niżej i powiedzcie: prawda albo fałsz. 
Prawidłowe odpowiedzi „stoją na głowie”.

1.  Mańka ryczy.

2.  Mama biegała po studiu w bamboszach. 

3.  Pani Waleria ma biurko z suwakami. 


