
W KINACH W PAZDZIERNIKU



Tropy wilków, ludzi  
i psów przecinają się

w animowanej komedii 
WILK NA 100%. Poznajcie tę 

kolorową watahę i dajcie się 
porwać przygodzie!



Poprowadź FREDDY’EGO na szczyt wilczej skały!

c. 

b. 

a. 



Przeczytaj opowieść o FREDDYM. Pamiętaj, że chłopiec ma na nazwisko . 
Podkreślone wyrazy wpisz kolejno do diagramu. Z liter w różowych kratkach odczytasz 

(od góry do dołu), co po polsku oznacza nazwisko FREDDY’EGO.

FREDDY LUPIN ma prawie trzynaście lat i jest dziedzicem  
znamienitego rodu wilkołaków. Tak, tak, wilkołaki żyją wśród nas! 

Za dnia wyglądają jak ludzie, ale nocami zmieniają się w wilki. 
FREDDY właśnie w dniu swoich trzynastych urodzin po raz pierwszy  

ma przejść przemianę i stanąć na czele swojej watahy. 
Jego ojciec też był kiedyś wodzem, ale poległ w obronie słabszych. 

Magiczna przemiana nie dokonuje się tak, jak to sobie FREDDY  
wymarzył. Zamiast przybrać postać potężnego, budzącego respekt 
wilka, chłopak zmienia się w uroczego białego pudelka o różowej 

grzywce. W tej sytuacji, zamiast wodzem staje się pośmiewiskiem,  
a zaraz potem bezdomnym psem ściganym przez łowców 

bezpańskich zwierząt i pewnego szalonego mściciela. 
FREDDY wciąż ma jednak serce wilka i nie zamierza się poddać.  

Z pomocą swojej nowej przyjaciółki, suczki BATTY i całej czworonożnej 
ulicznej ferajny, FREDDY zamierza udowodnić, że nawet mały biały 

pudelek może być stuprocentowym wilkiem, jeśli tylko  
ma odwagę, rozum i krąg zaufanych przyjaciół.
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Policz, ile   

przygotował lodów: 
  truskawkowych ● ____  
       cytrynowych ● ____  
         waniliowych ● ____

skoro                    zjadła 

● ● ●  + ● ●  + ●
a                           zjadł 

● ● ●  + ● ●  + ● ●



Oto                         , która zgubiła swój cień.  
Pomóż jej go odnaleźć.

a. b. 

c. d. 

e. 



FREDDY, BATTY,  i SZAMAN 

mogą pojawić się w rzędzie 
pionowym lub poziomym tylko raz. 

FREDDY BATTY SZAMAN
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Dopasuj PUZZLE!
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Wytęż wzrok i znajdź 6 SZCZEGÓŁÓW, 
którymi różnią się poniższe obrazki!




