
Gdy spotkasz ducha domowego...
Karta pracy

Rozwiąż po kolei zadania. Zaznacz jedną z podanych odpowiedzi lub (w zadaniu 5) napisz swoją odpowiedź

Zadanie 1.

Jesteś po wyprawie do świata istot magicznych. Poznałeś/łaś tam dobre i pomocne duchy, różne potężne siły natury, małe nieśmiałe
istoty, ale także złośliwe duszki. Pewnego razu jeden z nich rzucił na Ciebie urok – jesteś niewidzialny/a, do tego zgubiłeś/łaś drogę do
domu! Chcesz wrócić i pozbyć się złego uroku. Nagle spotykasz na swojej drodze kilka istot magicznych, które patrzą na Ciebie z
ciekawością. Cieszysz się, że mogą Cię zobaczyć, mimo rzuconego zaklęcia. Spośród nich tylko duch domowy może zdjąć z Ciebie zły
urok i pomóc Ci wrócić do domu.

Która z wymienionych istot to duch domowy?

a) Świecnik
b) Borowy
c) Chowaniec
d) Płanetnik



Zadanie 2.

Chowaniec był Tobą zaciekawiony, bo widział, że został na Ciebie rzucony urok, dlatego nie zniknął, jak to zazwyczaj robi, a zaczął z
Tobą rozmawiać. Powiedział, że może Ci pomóc, ale musisz najpierw spełnić kilka warunków i przejść test. Dlatego na początek
zaprowadził Cię do swojego legowiska. Ale uwaga! Duchy domowe bardzo chronią swoje legowiska i nie chcą w nich intruzów, dlatego
chowaniec poddał Cię pierwszemu testowi - zaprowadził w miejsce, które NIE jest jego legowiskiem.

Gdzie na pewno nie lubią przebywać duchy domowe?

a) w mysiej dziurze
b) w dziupli drzewa
c) na strychu
d) na zapiecku

Zadanie 3.

Przeszedłeś/Przeszłaś obronną ręką pierwszy test i dlatego chowaniec zaprosił Cię do swojego prawdziwego legowiska. Poczuł się
jednak zmęczony, więc powiedział, że musi odpocząć. Poprosił, żebyś go czymś nakarmił/a, bo jest bardzo głodny.

Co najbardziej lubią jeść duchy domowe?

a) kaszę z mlekiem
b) sól w kryształkach
c) węgiel drzewny
d) ziemniaki z pola



Zadanie 4.

Duch domowy jest najedzony i z pełnym brzuchem jest dla Ciebie wyjątkowo miły. Ale pamiętaj, to może się szybko skończyć, jeśli nie
będziesz dla niego wystarczająco grzeczny/a.

Duch domowy, gdy się zdenerwuje, potrafi:

a) zalewać całe domostwo wodą
b) rzucać talerzami i robić hałasy na strychu
c) zamieniać się w psa i szczekać na wszystkich mieszkańców
d) przywiewać wiatry do domu

Zadanie 5.

Dzięki Tobie chowaniec miał dobry humor. Powiedział, że jeśli pomożesz jeszcze kilku jego znajomym duchom domowym w ich
zadaniach, to zdejmie z Ciebie zły urok i zaprowadzi do domu.

Wymień cztery zadania, przy których możesz pomóc domowym duchom:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

4. .................................................................



Podsumowanie

Teraz sprawdź poprawne odpowiedzi:

Czy wykonałeś/łaś wszystkie prace wzorowo? Duch domowy jest z Ciebie na pewno zadowolony! Byłeś/łaś dla niego miły/a i
odnosiłeś/łaś się z szacunkiem do pozostałych domowych duchów. Jest Ci wdzięczny za nakarmienie i pomoc przy wszystkich pracach.
Wykonałeś/łaś dobrą robotę! W zamian zdejmuje z Ciebie zły urok. Gratulacje! Znowu jesteś widzialny/a! Chowaniec odprowadza Cię
do domu. Na koniec zagląda jeszcze przez okno patrząc, jak witasz się ze stęsknioną rodziną i chwilę potem znika... Może jeszcze kiedyś
go spotkasz...
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