MIKOŁAJKOWY EKSPERT - w 50. rocznicę urodzin Mikołajka scenariusz konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników ksiąŜek o Mikołajku z
klas IV-VI szkół podstawowych.
LISTA KSIĄśEK J. J. SEMPE, R. GOŚCINNEGO, KTÓRE NALEśY
PRZECZYTAĆ:






"Mikołajek",
"Wakacje Mikołajka",
"Mikołajek i inne chłopaki",
"Mikołajek ma kłopoty",
"Rekreacje Mikołajka".

Cele konkursu:















mobilizowanie uczniów do czytania,
pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,
rozbudzanie zainteresowań współczesną literaturą dla dzieci,
rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej ksiąŜki,
sprawdzenie stopnia znajomości treści ksiąŜek R. Gościnnego i J. J. Sempé :
"Wakacje Mikołajka", "Mikołajek i inne chłopaki", "Mikołajek", "Mikołajek ma kłopoty",
"Rekreacje Mikołajka",
popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników,
kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych faktów z
lektury,
uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursie;
popularyzacja ksiąŜek o Mikołajku;
kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania
faktów;
sprawdzenie stopnia znajomości treści ksiąŜek;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów;
motywowanie do zdrowej rywalizacji;
przybliŜenie postaci autora i ilustratora ksiąŜek.

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.
2. Aby wziąć udział w konkursie, naleŜy przeczytać w/w ksiąŜki i wiedzieć co nieco o
autorach tych ksiąŜek.
3. Do konkursu zgłaszają się trzyosobowe druŜyny.
4. Uczniowie przystępujący do konkursu dodatkowo wykonują Portret Mikołajka
( wielkość pracy - połowa bristolu, technika dowolna).

5. "Wesołe okulary Ananiasza " - naleŜy zaprojektować i wykonać je.

1. KRZYśÓWKA - rozwiąŜ krzyŜówkę na temat ksiąŜek o Mikołajku.
Litery w wyróŜnionej kolumnie utworzą hasło krzyŜówki.
1. Kolega Mikołajka,
któremu tata kupuje
wszystko to, co on chce
2. Najgorszy uczeń
w szkole Mikołajka
3. Chłopiec, który podzieli
się z kolegami
wszystkim, pod
warunkiem, Ŝe tego nie
da się zjeść
4. Kolega Mikołajka, który
nigdy nikogo do siebie
nie zaprasza i ma bardzo
długie nogi
5. Główny bohater całego
cyklu ksiąŜek
6. Najlepszy uczeń
i pieszczoszek pani
7. Imię córki państwa
Courteplaque, sąsiadki
Mikołajka
8. Dokończ tytuł jednej
z części: Mikołajek ma...

8 pkt
2. Pytania dotyczące twórców ksiąŜki.
1) Kto jest ilustratorem ksiąŜek o Mikołajku, jakiej jest
narodowości?
2) Z jakiej szkoły został wyrzucony za złe zachowanie?
3) Karierę rozpoczął jako rysownik ..................... .
4) Kto jest autorem ksiąŜek o Mikołajku? Podaj imię i nazwisko.
5) Podaj dokładną datę i miejsce urodzin autora ksiąŜek o
Mikołajku.
6) Podaj datę śmierci pisarza.

7) Jakiej narodowości był jego ojciec?
8) Rozpoczął prawdziwą karierę jako autor scenariuszy
.......................... .
8 pkt
3. Odgadnij o kim jest mowa w opisach zanotowanych przez
wychowawcę w dzienniczkach?
"Uczeń bardzo Ŝywy, często roztargniony. Mógłby się uczyć lepiej."
"Gdyby ten uczeń wkładał tyle energii w naukę, co w odŜywianie się,
byłby pierwszy w klasie, bo mógłby uczyć się lepiej."
"Uczeń niekarny, bije się z kolegami. Mógłby uczyć się lepiej."
"Uparcie bawi się na lekcjach gwizdkiem, wielokrotnie juŜ
konfiskowanym. Mógłby uczyć się lepiej."
"Uczeń pilny, inteligentny. Wiele osiągnie!"
5 pkt
4. "Minigolf".
Podczas wakacji z rodzicami Mikołajek grał w minigolfa. Wy teŜ teraz
zagracie. KaŜda druŜyna dostanie 3 piłki i kijem hokejowym musi je
umieścić w koszu - bez pomocy rąk. Czas będzie mierzony stoperem.
1 miejsce
3 pkt
2 miejsce
2 pkt
3 miejsce
1 pkt
5. Opowiedz historyjkę dotyczącą sytuacji przedstawionej na
wylosowanej ilustracji.

1) Mikołajek dostał od babci pudełko kredek. Zaniósł je do szkoły pochwalić się
kolegom. Kredki przechodziły z rąk do rąk podczas lekcji. Gdy wróciły do Mikołajka
okazało się, Ŝe duŜo ich brakuje. Koledzy oddali brakujące kredki. Nadal jednak
brakowało jednej - Ŝółtej kredki. Pudełko było zniszczone, część kredek była połamana.
Okazało się, Ŝe Ŝółta kredka leŜała w domu pod drzwiami jadalni. Tata stanął na niej i
przewrócił się. (" Mikołajek i inne chłopaki")

2) Gotfryd przyniósł do szkoły ruletkę. Dwa razy piłka zatrzymała się na numerze
24. Rufus twierdził, Ŝe ruletka jest oszukana, gdy pierwszym razem zatrzymała się na
numerze 24 - a nikt go nie miał. Więc przy drugim rzucie postawił on na ten numer i
wygrał. Chłopcy grali w ruletkę w czasie przerwy na dziedzińcu szkolnym. Rosół (pan
Dubon) zabrał im ruletkę i pieniądze, które zastawiali. Po lekcjach chłopcy poszli do
wychowawcy z prośbą by oddał im ruletkę i pieniądze. Wychowawca zgodził się, ale
zabronił przynosić do szkoły takie gry. ("Mikołajek ma kłopoty")

3) Tata Mikołajka uwaŜał, Ŝe moŜna Ŝyć oszczędniej. Więc mama kazała tacie
robić zakupy. W niedzielę wybrał się z synem na bazar. Chciał pokazać Ŝonie, jak
naleŜy Ŝyć oszczędnie. Tata zdziwił się, Ŝe na 1 kg wchodzi tylko 5 pomidorów, Ŝe
langusty są takie drogie. Za złe zaparkowanie otrzymał mandat. Z nerw zderzył się z
cięŜarówką. Przez to oszczędzanie musiał zabrać Ŝonę i syna na obiad do restauracji.
("Mikołajek ma kłopoty")

4) Urodziny mamy. Mikołajek wyjął ze skarbonki pieniądze i kupił mamie kwiaty.
Alcest bił po głowie nimi Kleofasa, bo ten powiedział, Ŝe wygląda z kwiatami jak głupek.
Połamał je. Po drodze Mikołajek spotkał Euzebiusza - połoŜył kwiaty na chodniku i
zaczęli grać w kulki, przy sprzeczce pchnął Mikołajka i ten usiadł na kwiaty. Na rowerze
nadjechał Joachim. Mikołajek ze złości (bo nie lubił przegrywać) rzucił mu kwiatami w
twarz. Ten odrzucił je na dach przejeŜdŜającego samochodu. Do domu wrócił Mikołajek
z jednym nadłamanym kwiatkiem, który spadł z samochodu. Syn złoŜył mamie Ŝyczenia.
Czuł się tak, jakby przyniósł mamie dzienniczek z dwójami. Mama ucieszyła się.
("Mikołajek")

5) Ananiasz na klasówce z historii poskarŜył się pani, Ŝe Gotfryd ściąga od niego.
Ten się wypierał. Pani jednak postawiła mu jedynkę i zaprowadziła do dyrektora - ten
zawiesił go w prawach ucznia na dwa dni. Koledzy postanowili zemścić się na
Ananiaszu. Rufus miał przygotować z liter wyciętych z gazety anonim o treści: " NIE
MOśNA DRWIĆ SOBIE BEZKARNIE Z BANDY MŚCICIELI". Napis ten przechodził z
rąk do rąk podczas lekcji, aŜ zauwaŜyła go pani. Nakrzyczała na chłopców i kazała im
przyjść do szkoły w czwartek (był to dzień wolny od zajęć). ("Mikołajek ma kłopoty")
Za poprawnie opowiedzianą historyjkę kaŜda druŜyna otrzymuje
3 pkt

6. Dopasuj opis do bohatera.
"Ma bardzo długie nogi z wystającymi
brudnymi kolanami."
"On jest bardzo silny i lubi ludziom dawać
fangi w nos."

Euzebiusz
Maksencjusz

"To dobry kumpel, ale jest najgorszym uczniem
w klasie."

Joachim

"Często się spóźnia i zawsze jest nie w humorze
kiedy przychodzi do szkoły, szczególnie jak ma
być klasówka z gramatyki."

Kleofas

"Ze wszystkiego lubi robić tajemnice, dlatego
złości kolegów."
7. Test. Wybierz prawidłową odpowiedź.
1) Mikołajek i jego przyjaciele mieszkają:
a) w Polsce
b) we Francji
c) w Norwegii
2) Uczniowie nadali panu Dubon następujący pseudonim:
a) Barszcz

Gotfryd
5 pkt

b) Krupnik
c) Rosół
3) Mecz piłki noŜnej nie odbył się z braku:
a) piłki
b) gwizdka
c) sędziego
4) Ludeczka okazała się fajną dziewczyną poniewaŜ:
a) lubiła kwiaty
b) bawiła się lalkami
c) świetnie kopała piłkę

5) Chłopcy ze swoją panią przygotowali sztukę:
a) Tomcio Paluch
b) Jaś i Małgosia
c) Kopciuszek
6) Alcest nie uciekł z domu razem z Mikołajkiem bo:
a) nie miał roweru
b) mama na kolację przygotowała bigos
c) bał się taty
7) Przeciwnikami druŜyny, którą trenował tata Mikołajka byli:
a) chłopcy z innej szkoły
b) koledzy ze starszej klasy
c) chłopcy z młodszej klasy
8) Dziewczynka, którą Mikołajek zaprosił na podwieczorek, miała na
imię:
a) Jadwinia
b) Klementynka
c) Balbinka
9) Rufus bał się iść do gabinetu lekarskiego, poniewaŜ:
a) obawiał się, Ŝe mu będą smarować kolana jodyną
b) nie wiedział, gdzie jest gabinet lekarski
c) bał się, Ŝe lekarz wyśle go na lekcje matematyki
10) W czasie lekcji, za pomocą szyfru, Gotfryd przekazał kolegom
następującą wiadomość:
a) spotkamy się po lekcji
b) odczepcie się ode mnie
c) przestańcie się tak na mnie gapić, bo pani zobaczy i wpadnę
10 pkt
8. Kulki.
Chłopcy często grywali w kulki, ale nie wiadomo na czym dokładnie ta
gra polegała. My zagramy kulką. Będziemy strącać kręgle. KaŜda
druŜyna ma 3 rzuty. Po rzucie kaŜdej osoby kręgle są na nowo
ustawiane. Wygrywa ta druŜyna, która strąci najwięcej kręgli.

1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

3 pkt
2 pkt
1 pkt

9. Na zakończenie roku chłopcom przyznawano nagrody za róŜne
rzeczy. Dopasuj, kto dostał za co nagrodę.
Euzebiusz

dostał nagrodę z pilności (nie opuszcza lekcji)

Alcest

dostał nagrodę za schludny wygląd

Gotfryd

dostał nagrodę z gimnastyki

Kleofas

dostał nagrodę za elokwencję

Mikołajek

otrzymał nagrodę z rysunków

Ananiasz

dostał nagrodę za koleŜeństwo

Rufus

dostał nagrodę z arytmetyki, z historii, z geografii,
z gramatyki, z fizyki, z zachowania
7 pkt

10. Opowiedz przygodę związaną z wylosowanym przedmiotem.
1) Ŝółto-czerwone wiaderko lub biała czapka z daszkiem
Tata Mikołajka zaproponował dzieciom aby na plaŜy kopali doły, bo on
chciałby spokojnie odpocząć. Gdy to zobaczył pan w białej czapce nakazał
zakopać te doły. A poniewaŜ pomysł kopania dołów był taty, więc on musiał
je zakopywać. Gdy był juŜ blisko końca, Mikołajek rozpłakał się, Ŝe w dole
zostało jego wiaderko, więc tata ponownie kopał dół. Wiaderka nie było, ale
znów pojawił się pan w białej czapce, który dopilnował aby dół został
zakopany. Tata wrócił potwornie zmęczony i poparzony słońcem. Wiaderko
było w pensjonacie.
2) czekoladki
Tu mogą być opowiedziane dwie historyjki.
?

Mikołajek był chory i był na diecie. Przyszedł do niego w odwiedziny
Alcest i przyniósł mu czekoladę. Stwierdził, Ŝe skoro Mikołajek jest na

diecie, to on sam ją zje. Mikołajek prosił Ŝeby mu dał chociaŜ jedną
cząsteczkę, ale Alcest nie chciał mu dać, więc się pobili.
Czekoladkami pobrudzili całą pościel. Gdy do pokoju weszła mama
Mikołajka była bardzo zła na chłopców.
?

Mikołajek dobrze wypadł z klasówki z historii. Od taty dostał w
nagrodę 10 franków. Koledzy proponowali mu kupno za te pieniądze
róŜnych rzeczy: atlasu, piłki noŜnej. Najlepiej spodobał mu się pomysł
Alcesta - czyli kupienie za całą sumę czekolad. Poszedł więc do
sklepu i chciał je kupić, lecz sprzedawczyni kazała mu odnieść ten
banknot tam, gdzie go znalazł i nie sprzedała mu czekolady.
Mikołajek wrócił z płaczem do domu. Mama wzięła od niego banknot i
dała mu monetę na jedną czekoladę.
3) rower

Tata obiecał kupić Mikołajkowi rower, gdy będzie w pierwszej dziesiątce z
arytmetyki. Udało się to Mikołajkowi, poniewaŜ sporo dzieci chorowało.
Jako pierwszy postanowił przejechać się tata. Sąsiad śmiał się z niego więc urządzili sobie wyścigi na rowerze. Tata jadąc wpadł na kubły ze
śmieciami i zniszczył rower.
4) słoik
Chłopcy wybrali się ze słoikami do sadzawki na połów kijanek. Mikołajek
przyniósł do domu swoją kijankę i nazwał ją KING. Mama powiedziała, ze
albo ona w tym domu albo kijanka. Tata namówił Mikołajka, Ŝeby wrzucić z
powrotem kijankę do sadzawki. W zamian Mikołajem miał dostać
czekoladę.
5) globus
Mikołajek został zaproszony na podwieczorek do Ananiasza. Mama chciała,
Ŝeby Mikołajek się z nim zakolegował, bo jest on grzecznym i ułoŜonym
chłopcem. Mikołajek zaproponował, Ŝeby napuścili wody do wanny i
puszczali w niej statki zrobione z kartek ksiąŜki do arytmetyki, globusem
rzucali jak piłką, aŜ potłukło się lustro. Robili doświadczenia chemiczne, aŜ
rozerwało butelkę. Szkła w okularach Ananiasza zrobiły się całkiem czarne.
Gdy mama Ananiasza weszła do ich pokoju - przeraziła się i szybko
zadzwoniła po mamę Mikołajka , aby go zabrała do domu.
6) latarka

Mikołajek był 7-my z ortografii, więc tata dał mu pieniądze, Ŝeby sobie coś
w nagrodę kupił. Mikołajek kupił sobie latarkę. Bawił się tą latarką przy
zgaszonym świetle. Gdy szedł spać bawił się nią pod kołdrą, aŜ zasnął i
bateria w latarce się wyczerpała. Latarka była jednorazówką - nie moŜna
było w niej wymienić baterii. Tata udzielił mu reprymendy, Ŝe kupił rzecz
niepotrzebną, która zaraz się zepsuła. Mikołajek wymienił latarkę na
gwizdek z kulką od Rufusa.
7) pies
Mikołajek wracając ze szkoły spotkał psa - zabrał go do domu - nazwał go
REKS. Mama zdenerwowała się bo pies wskoczył na fotel i zaczął gryźć
obicie. Mama nie chciała mieć psa w domu, więc Mikołajek wymyślił, Ŝe
moŜe mieszkać w ogrodzie. Pies zajadał w ogrodzie begonie. Tata zaczął
robić mu budę. Nagle dzwonek do drzwi i pojawił się właściciel psa. Pies
wabił się KIKI.
3 pkt
11. Wypisz prezenty jakie dostawał od buni ( swojej babci) Mikołajek.
a) ..........................................
b) ..........................................
c) ..........................................
d) ..........................................
e) ..........................................
f) ...........................................
g) ..........................................
h) ..........................................
i) ...........................................
Czyją mamą była bunia? .............................................

9 pkt
1 pkt

12. Chłopcy mieli przynieść na lekcję pamiątki z podróŜy. Dopasuj
przyniesioną pamiątkę do konkretnej osoby.
Joachim

muszla

Mikołajek

przewodnik o Normandii

Alcest

nóŜ do papieru

Euzebiusz

muszla

Ananiasz

złoty zegarek szwajcarski

Kleofas

usprawiedliwienie, Ŝe w domu nic takiego nie ma

Maksencjusz

jadłospis z restauracji w Bretanii

Rufus

widokówka z Lazurowego WybrzeŜa

Gotfryd

muszla
9 pkt

13. Odszyfruj napis, który znajdował się na odznace wykonanej
przez chłopców.
EGMARJMK
......................, ..................., ....................., .......................,
......................, ..................., ....................., ........................ .
8 pkt
Jakie elementy znajdowały się jeszcze na odznace ?
............................................................................................
2 pkt
Jakich była kolorów?
.............................................................................................
3 pkt
14. Owocowa gałązka - pytania o róŜnym stopniu trudności w śliwce za 1 pkt,
w jabłku za 2 pkt,
w gruszce za 3 pkt.
KaŜda druŜyna losuje po 3 pytania za 1 pkt, po 3 pytania za 2 pkt i po 2
pytania za 3 pkt

Pytania za 1 punkt
1) Czego będąc na kolonii nie lubił Mikołajek?
 leŜakowania
2) Co moŜna powiedzieć o ksiąŜkach o Mikołajku (ogólnie)?
 są humorystyczne, pełne przygód
3) Kto z rodziców Mikołajka wybierał zawsze miejsce letniego
wypoczynku?
 mama
4) Czego zapomnieli dać Mikołajkowi rodzice, gdy wyjeŜdŜał na kolonie?
 walizki
5) Za kogo przebrał się Gotfryd do szkolnego zdjęcia?
 za Marsjanina
6) Kim był tata Rufusa?
 policjantem
7) Kogo chłopcy przywiązali do drzewa podczas zabawy w kowbojów i
zapomnieli o nim?
 tatę Mikołajka
8) Który chłopiec nosi okulary?
 Ananiasz
9) Jaki dzień był dniem wolnym od nauki?
 czwartek
10) Co robiła większość chłopców podczas zwiedzania w muzeum?
 chłopcy ślizgali się , bo podłoga świetnie się do tego nadawała
11) Który z chłopców oprócz Ananiasza przyszedł okazjonalnie do szkoły
w okularach?
 Kleofas
12) Tata Alcesta uczył chłopców grać w " najinteligentniejszą ze
wszystkich gier". O jakiej grze mowa.
 szachy
13) Jaką chorobą zaraził nauczycielkę Rufus?
 odrą

14) Kiedy dyrektor wchodził do klasy - wychowawczyni mówiła "wstać!",
zaś dyrektor mówił ........
 siadać!
15) Co było w paczce, którą Mikołajek dostał od dyrektora swojego
ojca?
 gra "Chińczyk"
16) Na co były przeznaczone pieniądze z loterii, której losy
rozprowadzali uczniowie?
 pieniądze miały być przeznaczone na budowę boiska
17) Czym zajmował się ,odbywając słuŜbę wojskową, starszy brat
Euzebiusza - Jonasz?
 przydzielono go do kuchni - pilnował obierania jarzyn
Pytania za 2 punkty
1) Dokąd na wakacje udała się rodzina Mikołajka?
 do Bretanii, nad Atlantyk (do Morskich Skałek)
2) Do jakiej druŜyny podczas pobytu na kolonii naleŜał Mikołajek?
 Sokole Oko
3) Z jakiego powodu pani w szkole złoŜyła gratulacje Joachimowi?
 urodził mu się braciszek
4) Którędy przechodził Mikołajek, gdy chciał pobawić się z Jadwinią w
ogrodzie?
 przez dziurę w płocie
5) Dlaczego Mikołajek postanowił uciec z domu?
 bo wylał atrament na nowy dywan i mama go skrzyczała
6) Mikołajek bawił się w pokoju piłką i zbił róŜowy wazon. Co robił wtedy
jego tata i jak zareagował na jego przyznanie się?
 tata czytał w fotelu gazetę, odpowiedział - to bardzo dobrze
7) Kim zostałby tata, gdyby nie oŜenił się z mamą?
 piłkarzem, kolarzem
8) Jaki program telewizyjny poszli oglądać chłopcy, gdy ich ojcowie
rozgrywali mecz?
 " Niedzielę sportową"

9) Co spodobało się w muzeum Alcestowi?
 obraz na którym namalowane były ryby, befsztyk i owoce
10) Jaki prezent kupili chłopcy pani na urodziny?
 kupili 2 figurki harcerzy

11) Co dostała pani na zakończenie roku szkolnego od chłopców?
 14 piór i 8 puderniczek
12) Jakich przedmiotów człowiek uczy się poprzez oglądanie i zbieranie
znaczków według Rufusa?
 historii, geografii
13) Czy dobrze bawił się na urodzinach u Jadwini Mikołajek?
Uzasadnij swoją odpowiedź.
 nudził się, miał ochotę pójść do domu, bo na przyjęciu oprócz niego,
były same dziewczyny
14) Dlaczego chłopcy mieli zajęcia w kotłowni a nie w klasie?
 bo z powodu mrozu w nocy pękła rura kanalizacyjna i zalało klasę
15) Kto kupił od Mikołajka cały bloczek losów i wygrał motorower?
 sąsiadka - pani Blédurt
Pytania za 3 punkty
1) Co podarował Mikołajek Jadwini na urodziny?
 kuchnię z rondlami i sitkami
2) Jak miał na imię chłopiec z kolonii, który wszystkiego się bał, ciągle
płakał i chciał wracać do domu?
 Paulin
3) W jaki sposób moŜna znaleźć drogę, gdy zgubimy się w lesie.
Wymień przynajmniej 3 sposoby, o których opowiadał kierownik
kolonii podczas pieszej wycieczki.
 kompas, słońce, gwiazdy, mech na drzewach
4) Dlaczego wychowawcę chłopców - pana Dubona - nazywano
"rosołem"?
 dlatego, Ŝe ciągle mówił " spójrzcie mi w oczy", a na rosole są oka
5) Czerwone włosy, piegi, niebieskie oczy, duŜe zęby, silniejszy od
Euzebiusza, zna dobrze boks - o kim mowa?
 śorŜ (DŜodŜo) - nowy kolega, który był w ich szkole tylko jeden
dzień
6) Jaka konkurencja sportowa jest specjalnością Mikołajka?
 bieg na 40 metrów

7) Kto wypowiedział te słowa i dlaczego: " modlę się co dzień, Ŝeby
padało, a kiedy wstaję rano i widzę, Ŝe nie pada, jestem zrozpaczony!"
 jak jest ładna pogoda, to dzieci na przerwę wychodzą na podwórze.
Podczas pauzy Mikołajek trafił w głowę pana pilnującego ich w
czasie przerwy na dziedzińcu. Gdy jest pogoda brzydka - dzieci
siedzą w klasie.
8) Dlaczego, kiedy wychowawca trenował z chłopcami defiladę i wydał
komendę "naprzód marsz" - nikt się nie ruszył?
 bo wcześniej byli niegrzeczni i wychowawca powiedział, "Ŝe
pierwszy, który się ruszy lub powie słowo zostanie wydalony ze
szkoły"
9) Co chcieli kupić chłopcy swojej pani na urodziny? - propozycje.
Wymień przynajmniej trzy.
 futro, słodycze, ksiąŜka, pióro
10) O czym pomyślał sobie Mikołajek na lekcji matematyki, kiedy pani
kazała chłopcom przepisywać zadania do rozwiązania w domu?
 pomyślał, Ŝe tata nie będzie zadowolony, jak będzie musiał
rozwiązywać duŜo zadań
11) Jak postrzega swojego nowo narodzonego braciszka Joachim?
Podaj imię dziecka.
 Joachim nie cieszy się, bo mały jest brzydki i bez przerwy krzyczy ma na imię Leoncjusz
12) Co obiecał tata Mikołajkowi w zamian za to, Ŝeby zjadł kolację w
kuchni, wówczas gdy miał przyjść do niego w gości dyrektor z Ŝoną?
 obiecał, Ŝe następnego dnia w nagrodę zabierze go do kina, do zoo,
do cukierni i kupi mu niebieski samochodzik
15 pkt
15. Podanie wyników oceny prac plastycznych - "Portretu
Mikołajka".
Przy ocenie pod uwagę wzięta będzie pomysłowość, właściwy
format, wykonanie pracy ciekawymi technikami.
Maksymalnie za wykonanie zdobyć moŜna
16. "Wesołe okulary Ananiasza" - ocena przez komisję
dostarczonych prac.

5 pkt

Maksymalnie za wykonanie zdobyć moŜna

5 pkt
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MIKOŁAJKOWY EKSPERT - odpowiedzi do konkursu.
1. KrzyŜówka - odpowiedzi:
1 - Gotfryd
5 - Mikołajek

2 - Kleofas
6 - Ananiasz

3 - Alcest
7 - Jadwinia

4 - Maksencjusz
8 - Kłopoty

Hasło: GOSCINNY

8 pkt

2. Pytania dotyczące twórców ksiąŜki.
1) Kto jest ilustratorem ksiąŜek o Mikołajku, jakiej jest
narodowości?
 Sempe - Francuz

2 pkt

2) Z jakiej szkoły został wyrzucony za złe zachowanie?
 z gimnazjum

1 pkt

3) Karierę rozpoczął jako rysownik prasowy .

1 pkt

4) Kto jest autorem ksiąŜek o Mikołajku? Podaj imię i nazwisko.
 Rene Goscinny
2 pkt
5) Podaj dokładną datę i miejsce urodzin autora ksiąŜek o
Mikołajku.
 14 sierpnia 1926 roku w ParyŜu

4 pkt

6) Podaj datę śmierci pisarza.
 5 listopada 1977

3 pkt

7) Jakiej narodowości był jego ojciec?
 był Polakiem

1 pkt

8) Rozpoczął prawdziwą karierę jako autor scenariuszy
komiksowych .

1 pkt
14 pkt

3. Odgadnij o kim jest mowa w opisach zanotowanych przez
wychowawcę w dzienniczkach?
"Uczeń bardzo Ŝywy, często roztargniony. Mógłby się uczyć lepiej."
Mikołajek
"Gdyby ten uczeń wkładał tyle energii w naukę, co w odŜywianie się,
byłby pierwszy w klasie, bo mógłby uczyć się lepiej."
Alcest
"Uczeń niekarny, bije się z kolegami. Mógłby uczyć się lepiej."
Euzebiusz
"Uparcie bawi się na lekcjach gwizdkiem, wielokrotnie juŜ
konfiskowanym. Mógłby uczyć się lepiej."
Rufus
"Uczeń pilny, inteligentny. Wiele osiągnie!"
Ananiasz
5 pkt
6. Dopasuj opis do bohatera.
"Ma bardzo długie nogi z wystającymi
brudnymi kolanami."

Maksencjusz

"On jest bardzo silny i lubi ludziom dawać
fangi w nos."

Euzebiusz

"To dobry kumpel, ale jest najgorszym uczniem
w klasie."

Kleofas

"Często się spóźnia i zawsze jest nie w humorze
kiedy przychodzi do szkoły, szczególnie jak ma
być klasówka z gramatyki."

Gotfryd

"Ze wszystkiego lubi robić tajemnice, dlatego
złości kolegów."

Joachim
5 pkt

7. Test. Wybierz prawidłową odpowiedź.
1) Mikołajek i jego przyjaciele mieszkają:

a) w Polsce
b) we Francji
c) w Norwegii
2) Uczniowie nadali panu Dubon następujący pseudonim:
a) Barszcz
b) Krupnik
c) Rosół
3) Mecz piłki noŜnej nie odbył się z braku:
a) piłki
b) gwizdka
c) sędziego
4) Ludeczka okazała się fajną dziewczyną poniewaŜ:
a) lubiła kwiaty
b) bawiła się lalkami
c) świetnie kopała piłkę
5) Chłopcy ze swoją panią przygotowali sztukę:
a) Tomcio Paluch
b) Jaś i Małgosia
c) Kopciuszek
6) Alcest nie uciekł z domu razem z Mikołajkiem bo:
a) nie miał roweru
b) mama na kolację przygotowała bigos
c) bał się taty
7) Przeciwnikami druŜyny, którą trenował tata Mikołajka byli:
a) chłopcy z innej szkoły
b) koledzy ze starszej klasy
c) chłopcy z młodszej klasy
8) Dziewczynka, którą Mikołajek zaprosił na podwieczorek, miała na
imię:
a) Jadwinia
b) Klementynka
c) Balbinka

9) Rufus bał się iść do gabinetu lekarskiego, poniewaŜ:
a) obawiał się, Ŝe mu będą smarować kolana jodyną
b) nie wiedział, gdzie jest gabinet lekarski
c) bał się, Ŝe lekarz wyśle go na lekcje matematyki
10) W czasie lekcji, za pomocą szyfru, Gotfryd przekazał kolegom
następującą wiadomość:
a) spotkamy się po lekcji
b) odczepcie się ode mnie
c) przestańcie się tak na mnie gapić, bo pani zobaczy i wpadnę
10 pkt
9. Na zakończenie roku chłopcom przyznawano nagrody za róŜne
rzeczy. Dopasuj, kto dostał za co nagrodę.
Alcest

dostał nagrodę z pilności (nie opuszcza lekcji)

Gotfryd

dostał nagrodę za schludny wygląd

Euzebiusz

dostał nagrodę z gimnastyki

Mikołajek

dostał nagrodę za elokwencję

Rufus

otrzymał nagrodę z rysunków

Kleofas

dostał nagrodę za koleŜeństwo

Ananiasz

dostał nagrodę z arytmetyki, z historii, z geografii,
z gramatyki, z fizyki, z zachowania
7 pkt

11. Wypisz prezenty jakie dostawał od buni ( swojej babci) Mikołajek.
a) zegarek na rękę
b) aparat fotograficzny
c) pudełko kredek
d) układankę
e) chińczyka

f) czerwoną piłkę
g) cięŜarówkę
h) samochód straŜacki
i) grającego bąka

9 pkt

Czyją mamą była bunia? ......mamy.........

1 pkt

12. Chłopcy mieli przynieść na lekcję pamiątki z podróŜy. Dopasuj
przyniesioną pamiątkę do konkretnej osoby.
Maksencjusz

muszla

Ananiasz

przewodnik o Normandii

Joachim

nóŜ do papieru

Mikołajek

muszla

Gotfryd

złoty zegarek szwajcarski

Kleofas

usprawiedliwienie, Ŝe w domu nic takiego nie ma

Alcest

jadłospis z restauracji w Bretanii

Euzebiusz

widokówka z Lazurowego WybrzeŜa

Rufus

muszla
9 pkt

13. Odszyfruj napis, który znajdował się na odznace wykonanej
przez chłopców.
EGMARJMK
Na odznace były pierwsze litery imion chłopców.
Euzebiusz, Gotfryd, Maksencjusz, Ananiasz,
Rufus, Joachim, Mikołajek, Kleofas.
8 pkt
Jakie elementy znajdowały się jeszcze na odznace ?
splecione dłonie, liście laurowe
2 pkt
Jakich była kolorów?

niebiesko-biało-czerwona
3 pkt
Opracowała ElŜbieta Grzybowska - nauczyciel bibliotekarz. Pracuję w szkole
podstawowej w Mszczonowie.
Jest to moja pierwsza publikacja.
Jestem autorką tego scenariusza

