
JĘZYK POLSKI   KLASA 4                                             (13.05.2020)
Temat: Poznajemy rodzinę i przyjaciół Miziołka.

I. Przygotuj tekst lektury Joanny Olech „Dynastia Miziołków”. 

II. Przepisz i uzupełnij odpowiedzi w zeszycie:

1.  Czas akcji to lata 90-te XX wieku. Dziennik przedstawia jeden rok z życia głównego 
bohatera (pierwszy wpis to 1 kwietnia, a ostatni – 31 marca roku następnego).
2. Miejsce akcji to warszawa. Podczas podróży bohater odwiedza: Jelitkowo, Zakopane, 
Brodnicę, Malbork i Kiełpin.
3. Bohaterowie to rodzina, koledzy i nauczyciele Miziołka.
   Uzupełnij notatkę.

Bohater Krótka charakterystyka

a) narrator opowieści i autor dziennika;
b) nastolatek, który przedstawia swój dom rodzinny i szkolne perypetie;
c) jest krytyczny w stosunku do rodziców;

a) mama głównego bohatera, która zachowuje się tak, jakby była 
nastolatką;
b) uwielbia zakupy i niepodzielnie rządzi w domu;
c) nie ma zdolności kulinarnych;

a) tata głównego bohatera który ma na imię Grzegorz;
b) roztargniony maniak techniki komputerowej;
c) łakomczuch;

a) młodsza siostra głównego bohatera, która ma cztery lata;
b) często kłamie i skarży rodzicom;
c) bawi się lalkami Barbie i wierzy w Świętego Mikołaja;
d) niekiedy przebiera się za królewnę;

a) najmłodsza siostra głównego bohatera;
b) nosi imiona Anna Klementyna Natalia;
c) ma wielki apetyt i siedem zębów;
d) pije z butelki i odmawia mówienia ludzkim głosem;

a) rozpieszcza wnuka, dając mu w tajemnicy przed mamą drobne sumy 
pieniędzy;
b) razem z babcią opiekował się wnukami podczas remontu mieszkania;

a) bardzo kocha swojego wnuka, który przyjeżdża do niej na wieś(w 
czasie wakacyjnego wypoczynku);
b) ciągle dokarmia Miziołka, bo uważa, że marnie wygląda;

a) kolega Miziołka:
b) darzył sympatią Pućkę (siostrę Klaksona);
c) jego pasją były wybuchy (kiedy odpalił petardę w łazience, dostał 
niezłe lanie);

a) właściciel szczura Gutka, który okazał się samiczką i urodził młode;
b) jego ojciec był naukowce, lecz kiedy matka została bizneswomen, to 
mąż zajął się domem;
c) rywalizuje z Miziołkiem o względy Beaty;

a) kolega Miziołka, który wysłał zgłoszenie do „Koła Fortuny”;
b) jest najniższy w klasie i nigdy nie może wejść do kina na filmy dla 
dorosłych;
c) brat Pućki;

a) jako pierwszy poznał przezwisko głównego bohatera;



b) zajął się handlem, ponieważ marzył o skórzanej kurtce;

Koledzy Miziołka

Koleżanki Miziołka

a) uczy matematyki i jest wychowawczynią Miziołka;
b) wyszła za mąż za nauczyciela wychowania fizycznego
(„pięknego Lola”);
c) często wpisuje uwagi, niekiedy wzywa rodziców;

         Praca domowa.
 Opisz sytuację, która najbardziej Cię rozśmieszyła podczas czytania lektury.
          Kontakt: marzeda.m@wp.pl
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