ZADANIE 3
CZYTAJĄCE ROBACZKI
1. AmbroŜy Kleks
a. Pan Kleks ma kolorowe piegi, karmelowe wąsy i długą brązową brodę. Jego włosy są
kolorowe, a na nosie zawsze znajdują się okulary przypominające mały rower. Ma
niezliczoną liczbę kieszeni w swoich spodniach. Nosi Ŝółtą kamizelkę oraz brązowy
płaszcz. Cały tonie w swoich ubraniach.
b. Pan Kleks jest szalony i miły. Umie gotować rozmaite potrawy z farb i kolorowych
szkiełek. Jego ulubionym zwierzęciem jest szpak Mateusz, który nie wymawia
początków wyrazów. AmbroŜy Kleks nigdy nie rozstaje się ze złotą wykałaczką oraz
pompką powiększającą. Był uczniem doktora Paj – chi – wo, który zdradził mu róŜne
sekrety. Co noc pan Kleks zmniejsza się do rozmiaru niemowlęcia. Cały czas połyka
tabletki na porost włosów.
c. KsiąŜka Jana Brzechwy pt:”Akademia pana Kleksa” opowiada o Adagiu Niezgódce,
który w Akademii pana Kleksa przeŜywa niezwykłe przygody. Nauka w tej
niezwykłej szkole w niczym nie przypomina zwykłych szkół. Uczniowie pana Kleksa
mają lekcje kleksografii, odwiedzają róŜne bajki, uczą się geografii grając w piłkę
ogromnym globusem, myją się w soku owocowym i umieszczają swoje sny w sennych
lusterkach.
2. Elegancik
a. Elegancik to pingwin Adeli, który mieszka na Antarktydzie. Ma biały brzuszek,
czerwony dziób, biało-czarne skrzydełka i czerwone nóŜki z ostrymi pazurkami.
MoŜna było odróŜnić go od innych pingwinów po czarnym krawaciku na brzuszku,
dlatego polarnicy nazwali go Elegancikiem.
b. Elegancik był sprytny, bo wymyślił sposób ucieczki z zagrody zbudowanej przez
polarników. Był teŜ towarzyski, bo chętnie spotykał się z ludźmi. Pingwinek był teŜ
mądry i bardzo pomysłowy.

c. KsiąŜka Aliny i Czesława Centkiewiczów pt: „Zaczarowana zagroda” opowiada o
pingwinach Adeli mieszkających na Antarktydzie, a w szczególności o jednym z nich
Eleganciku. Polarnicy z profesorem Dobrowolskim obserwują Ŝycie i zwyczaje
pingiwnków. Dowiadują się o nich ciekawych rzeczy i nawet myślą, Ŝe potrafią latać.
3. Calineczka
a. Calineczka była elfem, który pojawił się w tulipanie zasadzonym przez kobietę, która
bardzo chciała mieć dziecko. Miała blond włosy oraz niebieskie oczy. Była bardzo
delikatna oraz ładna i wszyscy chcieli mieć ją za Ŝonę: chrabąszcz, ropuch, kret.
b. Była dobra i pomocna. Uratował jaskółkę i pomagała zimą myszy. Kochała słońce,
ptaki i przyrodę.

c. Baśń Hansa Chrystiana Andersena pt:”Dziecię elfów” opowiada o małej dziewczynce,
która przeŜywa wiele przygód. Porywa ją ropucha i chce, Ŝeby oŜeniła się z jego
synem. Później porywa ją z liścia chrząszcz. Calineczka trafia do myszy, która chce
Ŝeby była Ŝoną kreta. Ratuje ją jaskółka i zabiera do krainy elfów.

