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Pracownia Dżepetta.

drewno
drewno
drewno
To drewno mówi.
Zrobię z niego
pięknego pajacyka!

zrobię
zrobię
zrobię

Dżepetto
Dżepetto
Dż e p e t t o

Dżepetto nazwał
pajacyka Pinokio.

2

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy brzmią
tak samo, jak w całych wyrazach czy inaczej?
Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.

Geppetto’s workshop.

drewno
drewno
drewno
This piece of wood
speaks. I’ll make a ﬁne
puppet out of it!

zrobię
zrobię
zrobię

Dżepetto
Dżepetto
Dż e p e t t o

Geppetto named
the puppet Pinocchio.

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read
the letters marked in red? Say these sounds. Do they
sound the same as when they are in whole words or
diﬀerent? Read the whole words once again.

3

Wszystkie dzieci chodzą
do szkoły Pinokio...
wszystkie
wszystkie
w sz y s t k i e

Ale ja nie mam
elementarza.

szkoły
szkoły
sz k o ł y

elementarza
elementarza
e l e m e n t a rz a

Dżepetto sprzedał swój
ostatni płaszcz i kupił
elementarz dla Pinokia.

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Które z nich są
takie same? Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.
4

All children go
to school, Pinocchio...
wszystkie
wszystkie
w sz y s t k i e

But I don’t have
a primer.

szkoły
szkoły
sz k o ł y

elementarza
elementarza
e l e m e n t a rz a

Geppetto sold his
only coat and bought
a primer for Pinocchio.

Look at the words on the right-hand side of the
picture and read them. How do we read the letters
marked in red? Say these sounds. Which of them
are the same? Read the whole words once again.
5

Do miasta przyjechał
teatr marionetek.

chcę
chcę
ch c ę

Chcę zobaczyć teatr!
Sprzedam elementarz
i kupię bilet do teatru!

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy słyszysz
różnice? Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.
6

zobaczyć
zobaczyć
z o b a cz y ć

A puppet theatre
has arrived in town.

chcę
chcę
ch c ę

I want to see the theatre!
I’ll sell the primer and buy
a ticket to the theatre!

zobaczyć
zobaczyć
z o b a cz y ć

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read the
letters marked in red? Say these sounds. Can you hear
any diﬀerences? Read the whole words once again.
7

W teatrze
pracują drewniane
marionetki – to bracia
i siostry Pinokia.

jesteś
jesteś
jesteś

Mam cię!
Teraz będziesz
pracować dla mnie.

Pinokio! Ty też
jesteś z drewna?
Jesteś naszym
bratem!

będziesz
będziesz
b ę dzi e sz

pracować
pracować
pracować

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy słyszysz
różnice? Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.
8

Wooden puppets
work in the theatre –
they are Pinocchio’s
brothers and sisters.

jesteś
jesteś
jesteś

I’ve got you!
Now you will
work for me.

Pinocchio! Are you
also made
of wood? You are
our brother!

będziesz
będziesz
b ę dzi e sz

pracować
pracować
pracować

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read the
letters marked in red? Say these sounds. Can you
hear any diﬀerences? Read the whole words once
9

Och, nie! Dyrektor
teatru zamknął
Pinokia w klatce...

proszę
proszę
p r o sz ę

Uwolnij mnie, proszę!
Mój tata na mnie czeka...
On jest bardzo biedny
i ma tylko mnie...

serce
serce
serce
Widzę, że masz
dobre serce.
Uwolnię cię.
Masz pięć monet
– daj je swojemu tacie.

10

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Są takie same
czy różne? Jak je zapisujemy? Przeczytaj całe
wyrazy jeszcze raz.

masz
masz
m a sz

Oh, no! The director
of the theatre has put
Pinocchio in a cage...

proszę
proszę
p r o sz ę

Set me free, please!
My daddy is waiting for
me... He is very poor and
has only me...

serce
serce
serce
I see you have a kind
heart. I’ll set you free.
Here are ﬁve coins –
give them to your daddy.

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read the
letters marked in red? Say these sounds. Are they
the same or diﬀerent? How do we write them
down? Read the whole words once again.

masz
masz
m a sz

11

ĆWICZENIA
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ACTIVITIES

Przeczytaj wyrazy i połącz je z obrazkami.
Read the words and match them with the pictures.

1

MONETA

PAJACYK

TEATR

SZKOŁA

DREWNO

SERCE

Posłuchaj wiersza i powtórz go.
Listen to the rhyme and repeat it.

2

12

Z drewna Pinokio jest nasz,
drewniane ma ręce i twarz.

Our Pinocchio is made of wood,
His face and arms are wooden, too.

W teatrze ma siostry i braci,
książką za bilet płaci.

He ﬁnds his siblings in the theatre,
He trades his primer just to get there.

Grzeczy i dobry bądź!
Chodź tutaj, z nami siądź!

Will you please be nice and kind,
Join us now, don’t lag behind!

ĆWICZENIA

1

|

ACTIVITIES

Co było najpierw, a co było potem?
Ponumeruj obrazki
What happened ﬁrst, and what happened next?
Number the pictures.

3

Popatrz na obrazki i przeczytaj zdania.
Krzyżykiem zaznacz te, które są prawdziwe.
Look at the pictures and read the sentences.
Mark the true ones with crosses.

4

2

3

4

1. Pinokio jest z drewna.
2. Pinokio idzie do szkoły.
3. Pinokio idzie do teatru.
4. Pinokio dostaje monety.
13
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ACTIVITIES

Popatrz na rysunki i wpisz, ile:
• pajacyków zrobił Dżepetto?
• dzieci idzie do szkoły?
• marionetek jest na scenie?
Look at the pictures and write how many:
• puppets Geppetto made?
• children are going to school?
• puppets are on the stage?

5

14

ĆWICZENIA
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ACTIVITIES

Pokoloruj obrazek i powiedz, co na nim widzisz.
Colour the picture and say what you see in it.

6

15

Pinokio spotyka
kota i lisa.
Uważaj Pinokio!
Kot i lis są źli.
źli
źli
źli
Pinokio, mój
przyjacielu...
Co tam masz?
Monety?

Zakop te
monety.
Wyrośnie
z nich drzewo
z monetami.
Będziecie
bogaci – ty
i twój tato...

Naprawdę?

16

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy słyszysz
różnice? Wymawiaj na przemian dźwięki ź i dzi –
co dzieje się z twoim językiem? Przeczytaj całe
wyrazy jeszcze raz.

będziecie
będziecie
b ę dzi e ci e

zakop
zakop
zakop

Pinocchio meets
a cat and a fox.
Watch out, Pinocchio!
The cat and
the fox are bad.
źli
źli
źli
Pinocchio, my
friend... What have
you got there?
Coins?

Plant these
coins. A coin
tree will
sprout out of
them. You’ll
be rich – you
and your
father...

będziecie
będziecie
b ę dzi e ci e

zakop
zakop
zakop

Really?

Look at the words on the right-hand side of the
picture and read them. How do we read the letters
marked in red? Say these sounds. Can you hear any
diﬀerences? Say the sounds ź and dzi alternately –
what happens to your tongue? Read the whole
words once again.

17

Pinokio
zakopuje monety.

monety
monety
monety

będziemy
będziemy
b ę dzi e m y

Będziemy bogaci –
ja i mój tatuś!

18

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy słyszysz
różnice? Wymawiaj na przemian głoski y
oraz i – co dzieje się z twoim językiem?
Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.

bogaci
bogaci
bogaci

Pinocchio plants
the coins.

monety
monety
monety

będziemy
będziemy
b ę dzi e m y

We’ll be rich –
my daddy and me!

Look at the words on the right-hand side of the
picture and read them. How do we read the letters
marked in red? Say these sounds. Can you hear
any diﬀerences? Say the sounds y and i alternately
– what happens to your tongue? Read the whole
words once again.

bogaci
bogaci
bogaci

19

Kot i lis zabierają
monety Pinokia.

zabierają
zabierają
zabierają

ma
ma
ma
Nie ma moich
monet...

To kot i lis zabrali
monety Pinokia.

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Są takie same
czy różne? Jak je zapisujemy? Przeczytaj całe
wyrazy jeszcze raz.
20

Pinokia
Pinokia
Pinokia

The cat and the fox are taking
away Pinocchio’s coins.

zabierają
zabierają
zabierają

ma
ma
ma
My coins
are gone...

Pinokia
Pinokia
Pinokia

It was the cat and the
fox that took them from
Pinocchio.
Look at the words on the right-hand side of the
picture and read them. How do we read the letters
marked in red? Say these sounds. Are they the
same or diﬀerent? How do we write them down?
Read the whole words once again.

21

Pinokio wraca
do domu taty.

Tato! Gdzie jesteś?

wraca
wraca
wraca
Leć ze mną!
Zabiorę cię do taty.

leć
leć
leć

cię
cię
ci ę

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy słyszysz
różnice? Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.
22

Pinocchio returns to
his father’s home.

Daddy!
Where are you?

wraca
wraca
wraca
Fly with me! I’ll take
you to your daddy.

leć
leć
leć

cię
cię
ci ę

Look at the words on the right-hand side of the
picture and read them. How do we read the letters
marked in red? Say these sounds. Can you hear any
diﬀerences? Read the whole words once again.
23

Widzę mojego
tatę na morzu!
Puść mnie!
Popłynę do niego.

widzę
widzę
w i dz ę

tatę
tatę
tatę

popłynę
popłynę
popłynę

Ale taty
już nie było...
Połknęła go
wielka ryba.

24

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy brzmią
tak samo, jak w całych wyrazach czy inaczej?
Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.

ale
ale
ale

I can see my daddy
at the sea! Let go of
me! I’ll swim to him.

widzę
widzę
w i dz ę

tatę
tatę
tatę

popłynę
popłynę
popłynę

But Pinocchio’s
father was
already gone…
A big ﬁsh had
swallowed him.

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read the
letters marked in red? Say these sounds. Do they
sound the same as when they are in whole words
or diﬀerent? Read the whole words once again.

ale
ale
ale

25
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ACTIVITIES

Przeczytaj wyrazy i połącz je z obrazkami.
Read the words and match them with the pictures.

7

DRZEWO

LIS

WYSPA

GOŁĄB

KOT

MORZE

Posłuchaj wiersza i powtórz go.
Listen to the rhyme and repeat it.

8

26

Lisa i kota spotyka,
Monety do ziemi wtyka.

When the fox and the cat cross his path,
He plants coins in soil which is rough.

Gołąb dobrze mu radzi –
Do taty chce go prowadzić.

The pigeon takes him ahead –
All the way to his dad.

Dobry i grzeczny bądź!
Chodź tutaj, z nami siądź!

Will you please be nice and kind,
Join us now, don’t lag behind!

ĆWICZENIA

|

ACTIVITIES

Połącz wyrazy z obrazkami. Następnie zaznacz, które postaci
są dobre (wpisz plus +), a które złe (wpisz minus –).
Match the words with the pictures. Then mark which characters
are good (write a plus +) and which are bad (write a minus –).

KOT

LIS

9

GOŁĄB

Co by się stało, gdyby kot i lis
mówili prawdę? Ponumeruj obrazki.
What would happen if the cat and the fox
had been telling the truth? Number the pictures.

10

27

ĆWICZENIA
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ACTIVITIES

Co oni robią? Przeczytaj zdania
i zaznacz odpowiedni wyraz.
What are they doing? Read the sentences
and mark the correct word.

11

PINOKIO LATA. /
PINOKIO PŁYWA.

GOŁĄB LATA. /
GOŁĄB CHODZI.

KOT, LIS I PINOKIO CHODZĄ. /
KOT, LIS I PINOKIO LECĄ.
28
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ACTIVITIES

Pokoloruj obrazek według legendy.
Colour the picture according to the legend.

7

7

5

8

8 9 98
7
89 8
8

2
7

7

5

7

6

5

3
7

2
3
8

10

7

1
7

7

9

1
6

6

6
7

12

7

1
1 65 1
5
4
1
1 6
4
1
6

1

6
1

10

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Legenda

29

Gołąb już nie ma siły...

Szybciej gołębiu!
Szybciej!
Już nie mam siły...

gołąb
gołąb
gołąb

gołębiu
gołębiu
gołębiu
Ojej! Gdzie ja jestem?
Chyba spadłem
na wyspę...

Pinokio spadł na wyspę,
na której mieszka wróżka.

30

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy brzmią
tak samo, jak w całych wyrazach czy inaczej?
Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.

wyspę
wyspę
wyspę

The pigeon is very tired...

Faster, Pigeon!
Faster!

I don’t have the
strength any more...

gołąb
gołąb
gołąb

gołębiu
gołębiu
gołębiu
Oops! Where am I?
I’ve fallen onto
an island...

wyspę
wyspę
wyspę

Pinocchio fell onto an island
where a fairy lives.

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read the
letters marked in red? Say these sounds. Do they
sound the same as when they are in whole words
or diﬀerent? Read the whole words once again.

31

Pinokio spotkał
dobrą wróżkę.

Bądź grzeczny
i ucz się pilnie,
a wtedy
zamienię cię
w chłopca.

Wróżko! Tak
chciałbym być
prawdziwym
chłopcem...

bądź
bądź
b ą dź

Pinokio! Chodź
ze mną do krainy
wiecznej zabawy!

Zostań jeszcze
tydzień, proszę.
Nie mogę, muszę
iść do szkoły.
Tak chciałbym pójść
z tobą...
Pinokio nie poszedł jednak do szkoły.
Poszedł z chłopcem do krainy
wiecznej zabawy.

32

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy brzmią
tak samo, jak w całych wyrazach czy inaczej?
Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.

chodź
chodź
ch o dź

Pinocchio has met
the good fairy.

Be nice and
study hard,
and then I will
turn you into
a boy.

Fairy! I would
like to be
a real boy
so much...

bądź
bądź
b ą dź

Pinocchio! Come
with me to the land
of everlasting fun!

chodź
chodź
ch o dź

Zostań jeszcze
tydzień, proszę.
I can’t, I have to go
to school. But I’d love
to go with you...
Pinocchio did not go to school.
He went with the boy to the land
of everlasting fun.
Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read the
letters marked in red? Say these sounds. Do they
sound the same as when they are in whole words
or diﬀerent? Read the whole words once again.

33

Chłopcy bawili się tak
przez pięć miesięcy.
Aż tu pewnego dnia...

chłopcy
ch ł o p c y
ch ł o p c y

wiecznej
wiecznej
w i e cz n e j

z czasem
z czasem
z cz a s e m
W krainie wiecznej zabawy
dzieci z czasem
zmieniają się w osły...

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Są takie same
czy różne? Jak je zapisujemy? Przeczytaj całe
wyrazy jeszcze raz.
34

The boys had fun for ﬁve
months. One day...

chłopcy
ch ł o p c y
ch ł o p c y

wiecznej
wiecznej
w i e cz n e j

z czasem
z czasem
z cz a s e m
In the land of everlasting fun
children eventually turn
into jackasses...

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read
the letters marked in red? Say these sounds. Are
they the same or diﬀerent? How do we write them
down? Read the whole words once again.

35

Pinokio zamienił się
w osła. Od tej pory
musi pracować.

Teraz będziesz
pracować dla mnie,
Pinokio!

teraz
teraz
teraz

Pinokio! Jesteś bardzo
leniwy. Wrzucę cię
do morza!

pracować
pracować
pracować

bardzo
bardzo
b a r dz o

W morzu Pinokia
połknęła wielka ryba.

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone
na czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Spróbuj
wymówić głoskę r nie poruszając językiem – czy to
możliwe? Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.
36

Pinocchio turned into
a jackass. Since then
he has had to work.

Now you will work
for me, Pinocchio!
teraz
teraz
teraz

Pinocchio, you’re
very lazy. I’ll throw you
into the sea!

pracować
pracować
pracować

bardzo
bardzo
b a r dz o

In the sea Pinocchio
was swallowed
by a big ﬁsh.

Look at the words on the right-hand side of the
picture and read them. How do we read the letters
marked in red? Say these sounds. Try to say the r
sound without moving your tongue – is it possible?
Read the whole words once again.

37

Zobaczcie dzieci! Kto
jest w wielkiej rybie?
tato
tato
tato

Tato!
To naprawdę ty?

to
to
to
Pinokio! Kochany!
Tak bardzo za tobą
tęskniłem!

ty
ty
ty

kto
kto
kto

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono a jak na czarno? Wypowiedz te dźwięki.
Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.
38

Children, look! Who’s
inside the big ﬁsh?
tato
tato
tato

Daddy!
Is it really you!

to
to
to
Pinocchio! My
dearest! I’ve missed
you so much!

ty
ty
ty

kto
kto
kto

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read the
letters marked in red and those marked in black? Say
these sounds. Read the whole words once again.
39

Pinokio i Dżepetto
znaleźli drogę
do domu.

Dżepetto
Dżepetto
Dż e p e t t o

Tato!
To nasz dom!

nasz
nasz
n a sz
Nareszcie!

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone na
czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Czy słyszysz
różnice? Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.
40

Pinocchio and
Geppetto have found
a way home.

Dżepetto
Dżepetto
Dż e p e t t o

Daddy,
it’s our home!

At last!

nasz
nasz
n a sz

Look at the words on the right-hand side of
the picture and read them. How do we read the
letters marked in red? Say these sounds. Can you hear
any diﬀerences? Read the whole words once again.
41
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ACTIVITIES

Przeczytaj wyrazy i połącz je z obrazkami.
Read the words and match them with the pictures.

13

RYBA

OSIOŁ

WRÓŻKA

ZABAWA

DOM

CHŁOPCY

Posłuchaj wiersza i powtórz go.
Listen to the rhyme and repeat it.

14

42

Pinokio o oślim uchu
w ryby ląduje brzuchu.

Pinocchio with long jackass ears
Lands in a ﬁsh belly without tears.

Prawdziwa miłość do ojca
zmienia go w końcu w chłopca.

True love for his daddy
Turns him into a laddie.

Grzeczny i dobry bądź!
Chodź tutaj, z nami siądź!

Will you please be nice and kind,
Join us now, don’t lag behind!

ĆWICZENIA

|

ACTIVITIES

Narysuj, jak wyglądał Pinokio, gdy zmienił się w osła.
Draw what Pinocchio looked like when he turned into a jackass.

15

Czy pamiętasz, ile miesięcy Pinokio bawił się w krainie
wiecznej zabawy? Policz osiołki i dowiedz się tego.
Do you remember how many months Pinocchio spent in
the land of everlasting fun? Count the jackasses and ﬁnd it out.

16
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Połącz kropki i dokończ zdanie,
które jest pod rysunkiem.
Connect the dots and ﬁnish the sentence
which is under the picture.

17

Kiedy Pinokio kłamie, to rośnie mu __ __ __.
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Labirynt – znajdź drogę do wyjścia.
Kieruj się przygodami Pinokia.
A maze – ﬁnd the way out.
Follow Pinocchio on his adventures.

18
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Hurra! Już nie jestem z drewna!
Jestem prawdziwym chłopcem!

hurra
hurra
hurra

drewna
drewna
drewna

To wróżka
spełniła swoją
obietnicę.

Popatrz na wyrazy po prawej stronie obrazka
i przeczytaj je. Jak czytamy litery zaznaczone
na czerwono? Wypowiedz te dźwięki. Spróbuj
wymówić głoskę r nie poruszając językiem – czy to
możliwe? Przeczytaj całe wyrazy jeszcze raz.
46

Hurrah! I’m not made of wood
any longer! I’m a real boy!

hurra
hurra
hurra

drewna
drewna
drewna

The fairy
has kept
her promise!

Look at the words on the right-hand side of the
picture and read them. How do we read the letters
marked in red? Say these sounds. Try to say the r
sound without moving your tongue – is it possible?
Read the whole words once again.
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Wiersz. Posłuchaj, powtórz,
a potem powiedz mamie i tacie.
A rhyme. Listen, repeat,
and then tell it to your mom and dad.
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Z drewna Pinokio jest nasz,

Our Pinocchio is made of wood,

drewniane ma ręce i twarz.

His face and arms are wooden, too.

W teatrze ma siostry i braci,

He ﬁnds his siblings in the theatre,

książką za bilet płaci.

He trades his primer just to get there.

Grzeczny i dobry bądź!

Will you please be nice and kind,

Chodź tutaj, z nami siądź!

Join us now, don’t lag behind!

Lisa i kota spotyka,

When the fox and the cat cross his path,

monety do ziemi wtyka.

He plants coins in soil which is rough.

Gołąb dobrze mu radzi –

The pigeon takes him ahead –

do taty chce go prowadzić.

All the way to his dad.

Grzeczny i dobry bądź!

Will you please be nice and kind,

Chodź tutaj, z nami siądź!

Join us now, don’t lag behind!

Pinokio o oślim uchu

Pinocchio with long jackass ears

w ryby ląduje brzuchu.

Lands in a ﬁsh belly without tears.

Prawdziwa miłość do ojca

True love for his daddy

zmienia go w końcu w chłopca.

Turns him into a laddie.

Grzeczny i dobry bądź!

Will you please be nice and kind,

Chodź tutaj, z nami siądź!

Join us now, don’t lag behind!
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Quiz. Czy podobała Ci się baśń o Pinokiu?
Sprawdź, jak dobrze zapamiętałeś tę historię.
Przeczytaj i podkreśl prawdziwe zdania.
Krzyżykiem zaznacz kwadraty przy zdaniach prawdziwych.
Quiz. Did you like the tale about Pinocchio?
Check how well you remember the story.
Read and underline the true statements.
Mark the boxes next to the true statements with crosses.

1. Dżepetto kupił dla Pinokia
a. szkołę.
b. elementarz.
c. pajacyka.
2. Pinokio był bratem
a. marionetek.
b. chłopców.
c. Dżepetta.
3. Kot i lis
a. pomogli Pinokiowi.
b. oszukali Pinokia.
c. zabrali Pinokia.
4. W krainie wiecznej zabawy Pinokio
a. mógł się bawić.
b. znalazł tatę.
c. musiał pracować.
5. Wróżka zamieniła Pinokia w
a. osła.
b. pajacyka.
c. chłopca.

×

a. | b. | c.

a. | b. | c.

a. | b. | c.

a. | b. | c.

a. | b. | c.
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Uzupełnij legendę kolorami, które zaznaczyłeś
przy zdaniach prawdziwych quizu.
Następnie pokoloruj obrazek według legendy.
Complete the legend with the colours you
used next to the true statements in the quiz.
Then colour the picture according to the legend.

Legenda
1

2

3

4

5
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Gratuluję!
Świetnie czytasz po polsku – jesteś MISTRZEM!
Zapraszam Cię do lektury Pięknej i bestii.
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