24.03.2020 wtorek klasa VI
Temat: Sprawdzian ze znajomości lektury C. Funke ,,Atramentowe serce”.
Wykonaj test sprawdzający, właściwą odpowiedź zaznacz na czerwono i prześlij do mnie.
Życzę powodzenia!
1.Jak ma na imię główna bohaterka ?
A. Sally

C. Meggie

B. Tomi

D. Basta

2. Kto jest ojcem głównej bohaterki?
A. Caprikom
B. Dariusz

C. Basta
D. Mortimer Folchart

3. Jak ma na imię matka głównej bohaterki?
A. Elinor (Linor)

C. Teresa (Resa)

B. Anna (Nanna)

D. Mortola (Sroka)

4. Jaką pierwszą postać z książki zobaczyła bohaterka?
A.Smolipalucha (Dastlingera)

C. Bastę

B. Koziorożca (Capricorna)

D. Płaskiego Nosa

5. Gdzie wyjechała rodzina uciekając?
A. do Elinor (ciotki)

C. do Elinor (matki)

B. do Teresy (siostry)

D. do Toma (znajomego rodziny)

6. Kto zdradził rodzinę i po co?
A. Tom dla sławy

C. Smolipaluch dla książki

B. Elinor bo ich nie lubiła

D. Basta dla pieniędzy

7. Kto był przywódcą bandy?
A. Basta

C. Tom

B. Capricorn

D. Elinor

8. Kim była Mortola (Sroka)?
A. matką Capricorna

C. córką Mortimera

B. ciotką Meggi

D. żoną Płaskiego Nosa

9. Jak główna bohaterka nazywa swojego ojca?

A. Mo

C. Tom

B. Tatulku

D. Ojcze

10. Czego dowiaduje się bohaterka o ojcu?
A. że umie wróżyć z kart

C. Ze umie wyczytać postacie z książek

B. że porzucił żonę

d. że nie lubi książek

11. Kto zabił przywódcę bandy podpalaczy i jego ludzi?
A. Mortimer (Mo)
B. Cień

C. Elinor
D. Płaski Nos

12. Kim z zawodu był ojciec bohaterki?
A. lekarzem

C. introligatorem

B. pisarzem

D. malarze

13. Jakie zwierzątko ma Smolipaluch?
A. kunę Gwina

C. psa Totto

B. zająca Ritte

D. kota

14. Jak Meggie zmienia bieg wydarzeń?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
15.Jak kończy się lektura?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Przepisz do zeszytu.
Informacje o filmie:
Tytuł: ,,Atramentowe serce”
Tytuł oryginalny:,,Inkheart”
Gatunek film: familijny, fantasy, przygodowy
Reżyseria: Iain Softley

Scenariusz: David Lindsay – Abaire
Obsada: Brendan Fraser jako Mo, Eliza Bennet jako Meggie Folchart
Zadanie domowe
Utwórz słowniczek (kolejność alfabetyczna) i wyjaśnij pojęcia:
scenarzysta, scenariusz, aktor, operator kamery, reżyser, scenograf, scenografia, producent,
montażysta, efekty specjalne

Lekcja 2
Temat: Witajcie w świecie Capricorna.
Zarówno w powieści jak i w filmie przeplatają się dwa światy rzeczywisty i fantastyczny.
Pogrupujcie bohaterów występujących w powieści i zapiszcie ich imiona na schemacie.
1. Narysuj w zeszycie otwartą książkę. Na kartach pierwszej strony zapisz imiona bohaterów,
których Mo wywołał z powieści „Atramentowe serce” na drugiej stronie bohaterów z innych
książek.
2. Zapisz w ramce imiona bohaterów, którzy mogli istnieć naprawdę i w powieści zostali
przedstawieni jako postaci rzeczywiste.
BOHATEROWIE PRAWDOPODOBNI To:
1 Przedstawcie na schemacie hierarchię w grupie ludzi Capricorna. Możecie rysować,
zaznaczać, zakreślać – wszystko zależy od waszej kreatywności.
2. Za pomocą strzałek oznaczcie, jakie relacje i zależności panowały w tej grupie.
3. Przy imionach bohaterów zapiszcie ich charakterystyczne cechy, dzięki którym byli
rozpoznawalni.
4. Na dole schematu zapiszcie (np. w punktach), jakie zasady rządziły światem Capricorna.
Podsumowanie:
Bohaterowie świata fantastycznego ,, Atramentowego serca” są postaciami, które mogłyby
istnieć naprawdę – przechodzą do rzeczywistego świata i wprowadzają do niego swoje
zasady. Są oni bezwzględni, zajmują się zastraszaniem ludzi, niszczeniem ich dobytku,
uprzykrzaniem im życia.
Życzę powodzenia

