
  Biblioteka szkolna proponuje do wyboru: 
Konkurs Plastyczny lub Konkurs wiedzy.

Proszę o odsłuchanie na Audiobooku opowiadania: 

„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

https://chomikuj.pl/GPX_Mati/Audiobooki/
Doktor+Dolittle+i+Jego+Zwierz*c4*99ta       

Po odsłuchaniu opowiadania należy wykonać pracę plastyczną albo quiz 
wiedzy, zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysyłać na adres email:  
skibinskamonika@wp.pl

Konkurs plastyczny
Proszę wykonać pracę plastyczną do wybranego rozdziału opowiadania „Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta”.

Konkurs wiedzy-   Quiz  - „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

1. Kto jest autorem opowiadania „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”?
a) Jan Brzechwa
b) Maria Konopnicka
c) Hugh Lofting

2. Jak miał na imię Doktor Dolittle?
a) Piotr
b) John
c) Zygmunt

3. W jakim miasteczku mieszkał Doktor Dolittle?
a) Puddleby
b) Bullerbyn
c) Mała Wieś

4. Czym handlował człowiek, który odwiedził Doktora Dolittle?
a) kocią karmą
b) zabawkami dla psów
c) kwiatkami

5. Jak miała na imię siostra Doktora Dolittle?
a) Alina
b) Sara
c) Monika

6. Kto z opowiadania „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, pomagał w opiece nad chorymi     
małpkami?
a) handlarz
b) siostra Doktora Dolittle
c) wszystkie zwierzęta lasu, gór i dolin

https://chomikuj.pl/GPX_Mati/Audiobooki/Doktor+Dolittle+i+Jego+Zwierz*c4*99ta
https://chomikuj.pl/GPX_Mati/Audiobooki/Doktor+Dolittle+i+Jego+Zwierz*c4*99ta


7. Kto nauczył Doktora Dolittle mowy zwierząt?
a) papuga Polinezja
b) pies Jip
c) kaczka Dab-Dab

8. Co umiała doskonale robić sowa Tu-Tu?
a) język hiszpański
b) łapać myszy
c) arytmetykę

9. Jakim zwierzęciem był Gab-Gab?
a) psem
b) prosiakiem
c) myszką

10. Dlaczego pies Jip otrzymał złotą obróżkę?
a) bo uratował rudego rybaka
b) bo wytropił złodzieja
c) bo uratował Doktora Dolittle przed pożarem
11. W jakim państwie wtrącono Doktora Dolittle i jego zwierzęta do więzienia?
a) Jolliginka
b) Puddleby
c) Abbey

12. Po co Doktor Dolittle popłynął do Afryki?
a) by znaleźć ukryty skarb
b) by odnaleźć zaginionego brata
c) by wyleczyć małpy

13. Które zwierzę nie popłynęło z Doktorem Dolittle do Afryki?
a) pies
b) krokodyl 
c) sowa
d) wszystkie z wymienionych popłynęły 

14. Jaki zwierzę Doktor Dolittle otrzymał od małp?
a) długowca
b) kota
c) jastrzębia

15. Gdzie odnalazł się wujek chłopca, znalezionego na pokładzie statku?
a) w domu
b) na skale
c) na plaży


