
Witam Was, Drodzy Uczniowie! 

W tym tygodniu kończymy pracę z lekturą „Akademia Pana Kleksa”, będą to dwa tematy. 

1. Temat: Wszystko o profesorze Ambrożym Kleksie 

 

Przepiszcie tekst do zeszytu, uzupełnijcie go brakującymi wyrazami w odpowiedniej formie. 

 

    Pan Ambroży Kleks to główny bohater książki Jana ……………., profesor niezwykłej Akademii. 

    Trudno określić jego sylwetkę, ale jest średniego wzrostu. Głowę pana Kleksa pokrywa ogromna 

czupryna w kolorach ……………….. Profesor ma bujną ………………… brodę i długie pomarańczowe  

………………. Jego twarz zdobią różnej wielkości piegi. Na dużym i ruchliwym nosie tkwią ………….. 

binokle przypominające mały rower. Pan Kleks ma przenikliwe spojrzenie. 

     Profesor nosi szerokie …………….. i obszerny długi …………… koloru czekoladowego lub 

bordowego. Na wierzch wkłada aksamitną cytrynową………………….. zapinaną na szklane guziki 

wielkości …………. . Zamiast krawata nosi sztywny, wysoki ………………. oraz aksamitną kokardę. 

Osobliwość jego stroju stanowi niezliczona ilość …………………., w których znajdują się najrozmaitsze 

przedmioty. 

     Bohater jada tylko kolorowe potrawy, a najbardziej lubi ……………. na porost włosów. 

     Pan Ambroży posiada wiele nadzwyczajnych umiejętności. Potrafi unosić się w ……………….., 

powiększać i zmniejszać, czytać w myślach, przyrządzać potrawy z kolorowych ………………., leczyć 

chore sprzęty, wyjmować ……………, które wysyła w niedostępne miejsca. 

     Profesor wymyśla swoim uczniom przeróżne zabawy. Jest dla nich dobry, serdeczny, wyrozumiały, 

sprawiedliwy, dlatego chłopcy z Akademii darzą swojego nauczyciela głębokim szacunkiem. 

 

Oto brakujące wyrazy: powietrze, kieszenie, tęcza, szkiełka, spodnie, oko, wąsy,  kamizelka, pigułki, 

kołnierzyk, surdut, śliwki, czarny, srebrny, Brzechwa.  

    

   Na kolejnej stronie znajduje się szkic postaci pana Kleksa do pokolorowania. Jeśli ktoś nie może 

wydrukować dokumentu, może samodzielnie narysować bohatera. 

     

2. Temat: Baśń o baśni – „Akademia pana Kleksa” 

 

Przepiszcie do zeszytu poniższą notatkę. 

 

   Świat przedstawiony w „Akademii pana Kleksa” to pełen niezwykłości i cudownych zdarzeń świat 

baśniowy, o czym świadczą: 

- bliżej nieokreślony czas i miejsce zdarzeń, 

- występujące w nim rzeczywiste i fantastyczne postaci,  

- niezwykłe wydarzenia, 

- cudowne przedmioty, których używają bohaterowie, 

- uosobione zwierzęta. 

 

 Życzę owocnej pracy! Kiedy spotkamy się online, sprawdzimy poprawność wykonania zadania z 

pierwszego tematu. 

 

 

 

 



 

                            


