
W wielkiej podróży 
z Feelixem
Twoja książka z kolorowankami i zagadkami
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31•Ale teraz jestem
ciekaw jak szybko

znajdziesz

rozwiązanie!
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Rejs po morzu to prawdziwa przygoda. Wiatr gwiżdże i dmucha w żagle.
Słońce praży prosto z nieba, ptaki latają nad jachtem  i porywają z wody rybę 
od czasu do czasu. Ale co zrobi Feelix, gdy będzie za gorąco lub za zimno i mokro? 
Nie martw się! Sprytny Feelix wie, co robić.
Webasto jest oczywiście na pokładzie, a jego system klimatyzacji zapewnia 
przyjemną temperaturę w kabinie łodzi.
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26•Chcesz wiedzieć, co Feelix tak intensywnie obserwuje z pokładu łodzi? Połącz cyfry na 
obrazku we właściwej kolejności. 24•
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Feelix to najlepszy towarzysz podróży, jakiego możesz sobie wyobrazić!

Kiedy jesteś z nim w trasie, nigdy nie jest nudno. W tej kolorowance zabierze 
Cię do swojego świata Webasto. Zdziwisz się, jakie wspaniałe rzeczy są do 
odkrycia, gdy we dwoje pójdziecie na świetną wycieczkę:

Witam, jesteś gotowy?
Przejażdżka

zaczyna się teraz!

na przykład na sanki w górach, rejs łodzią lub na przejażdżkę 

fantazyjnym elektrycznym samochodem... Wszystko czego 

potrzebujesz to kredki i chęć do układania puzzli i 

zgadywania. To wszystko, co chcemy w tej chwili ujawnić. 

Przekonaj się sam i daj się zaskoczyć.

kleczewk
Przekreślenie

kleczewk
Przekreślenie
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Znajdź różnice pomiędzy obrazkami
Feelix uwielbia jeździć na łyżwach. Spójrz, jak entuzjastycznie wyczarowuje swoje piruety na  
lodzie! A kiedy już ma dość jazdy i piruetów na łyżwach - wraca do samochodu. Ale sprytny Feelix 
nie musi marznąć. Ponieważ ogrzewanie postojowe wykonało świetną pracę i wita go przytulnym 
ciepłem wewnątrz ogrzanego samochodu.

Przyjrzyj się bliżej dwóm zdjęciom Feelixa. Oba różnią się dziesięcioma szczegółami. 
Czy potrafisz je znaleźć?
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Umieść zdjęcia we właściwej kolejności
Co jest najfajniejszego w zimie? Oczywiście  jazda na sankach. 
Feelix jest bardzo podekscytowany, bo dzisiaj jest ten dzień. 
Ale zwolnij, Feelix! Wyprawa na śnieg musi być dobrze 
przygotowana. I nie zapomnij włączyć na czas ogrzewania 
postojowego w samochodzie. Wtedy w aucie jest przyjemnie i ciepło, kiedy 
wyruszasz.
Możesz pomóc Feelixowi uporządkować jego dzień. Wpisz litery umieszczone
przy obrazkach w odpowiedniej kolejności w rząd kratek i dowiedz się, 
o czym Feelix będzie śnił następnej nocy. 

Dziękuję Ci!
Bez Twojej pomocy 

sanki nie chciały 
działać!
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Feelix dowiaduje się, jak działa samochód elektryczny
Feelix jest szczęśliwy. Dostaje jazdę próbną w samochodzie elektrycznym. Teraz 
wie wszystko o samochodach elektrycznych. Nie potrzebują już zbiornika paliwa, 
tylko mocny akumulator. Jest ładowany energią elektryczną z gniazda 
elektrycznego. Szczególnie łatwo jest to zrobić własną stacją ładowania w domu 
- coś, co Feelix naprawdę lubi, ponieważ lubi wygodę. Ale najfajniejsze jest to, że 
samochód elektryczny jest tak przyjazny dla środowiska i jeździ tak cicho, że nie 
straszy już zwierząt na poboczu.

Znajdź stację ładowania 
Wallbox
Feelix po prostu nie ma dość jazdy samochodem 
elektrycznym. Jeździ i jeździ i jeździ...
Ojej, bateria jest prawie wyczerpana! Gdzie jest najbliższa 
stacja ładująca?
Która stacja ładująca jest odpowiednia dla samochodu 
elektrycznego? Pomóż Feelixowi przejść przez labirynt.



Pokoloruj 
pojazd, który będzie

nadawał się do
pracy Feelixa.

Kolory lata
Lód, śnieg i przenikliwe zimno: zimą w ciągniku Feelixa jest 
przzytulnie i ciepło.  A latem? W kabinie kierowcy jest przyjemnie 
chłodno! Sprytny Feelix może wygodnie rozsiąść się w ciągniku przy 
każdej pogodzie.

Spraw, by Feelix był szczęśliwy i pomaluj lato! Prawa strona 
obrazka już czeka, aż wreszcie zostanie pomalowana kolorowo.

Który pojazd jest właściwy?
Feelix chce kupić nowy pojazd do swojej pracy.
U spredawców wybór jest ogromny. Istnieje wiele rodzajów 
pracy i różne typy pojazdów. Och kochanie, jak Feelix ma 
znaleźć odpowiedni do swojej pracy pojazd wśród tylu innych?

Z pewnością możesz pomóc Feelix znaleźć odpowiedni pojazd!



S A N K I

1•

2•

3•

4•

6•

7•

9•

11•

12•

13•

14•

15•

16•

17•

18•

19•

20•
22•

23•

24•

25•

5•

8•

26•

28•

27•

30•29•

31•

10•

21•

Ha ha!
Nigdy mnie nie znajdziesz!

Chcesz się założyć??

Znajdź Feelixa
Feelix gra ze swoimi przyjaciółmi 
w ich ulubioną grę: w chowanego. 
Jak widać, jest w tym całkiem 
dobry.
Gdzie on w ogóle jest?

Przyjrzyj się uważnie:
Gdzie ukrywa się Feelix?

Odpowiedzi

Chcesz wiedzieć, czy znalazłeś właściwe rozwiązanie zagadek? 
Odpowiedzi znajdziesz tutaj. Mamy nadzieję, że podobała Ci się jazda i łamigłówki z 
Feelixem!



Webasto można znaleźć w wielu krajach!

Webasto Thermo & Comfort SE 
Postfach 1410
82199 Gilching
Niemcy webasto-comfort.com




