WYZWANIE 13
Rozdział
trzynasty:
Nicolas Flamel

J

esteś już po lekturze trzynastego rozdziału? W takim razie
pora na kolejne wyzwanie. Ile punktów dla swojego domu
zdołasz zgromadzić? I czy podołasz tajnemu zadaniu?

Napisz, czy Twoim zdaniem Tiara Przydziału miała rację, umieszczając Neville’a
Longbottoma w Gryffindorze i dlaczego.
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Narysuj, jak sobie wyobrażasz Nicolasa Flamela. Pamiętaj, że ma sześćset
sześćdziesiąt pięć lat!
Wartość tego minizadania to 1 punkt.
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Odpowiedz na pytanie i zdobądź wskazówkę do kolejnego rozdziału.
Jakie mityczne stworzenie zieje ogniem i zwykle ma skrzydła? W rozdziale
piątym Hagrid wspominał, że można je znaleźć w Banku Gringotta.
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Napisz coś o sobie: Czy chciałbyś mieć coś, co wytwarza złoto i czyni nieśmiertelnym
jak Kamień Filozoficzny? Jakie byłyby tego dobre i złe strony?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Czas na przepowiednię! W tym rozdziale Harry lata nad Zakazanym Lasem.
Czy myślisz, że niedługo wybierze się do tego lasu pieszo? Czy raczej to niemożliwe,
bo do tego lasu obowiązuje zakaz wstępu?
Wartość tego minizadania to 1 punkt. Czytając kolejne rozdziały,
staraj się ocenić, czy Twoje założenie się potwierdza.

Wyobraź sobie, że musisz strzec Kamienia Filozoficznego! W rozdziale
trzynastym pt. Nicolas Flamel Harry się domyśla, że oprócz Puszka Kamienia
strzegą potężne zaklęcia. Jak Ty mógłbyś ochronić Kamień Filozofów?
Wymyśl przynajmniej trzy sposoby.
Wartość tego minizadania to 2 punkty.
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Tajne zadanie: udawaj, że ktoś rzucił na Ciebie zaklęcie znane jako Zwieracz Nóg.
Musisz trzymać nogi, jakby były sklejone i skakać jak królik przez minimum piętnaście
minut. Jeśli ktoś zapyta, co się stało, powiedz, że to wina Dracona Malfoya.
Wartość tego tajnego zadania to 3 punkty.
LUB
Czas na quiz: Jeśli od tajnego zadania wolisz coś innego, możesz zgromadzić tę samą
liczbę punktów, jeśli odpowiesz poprawnie na wszystkie pytania z poniższego quizu.
1. Jak Harry dowiaduje się, kim jest
Nicolas Flamel?
A.
B.
C.
D.

z karty z czekoladowej żaby
od Dumbledore’a
zdradza mu to Hagrid
z książki z działu Ksiąg Zakazanych

2. Kamień Filozoficzny daje
nieśmiertelność, ale do czego jeszcze
jest wykorzystywany?
A.
B.
C.
D.

zamienia metal w złoto
wzmacnia moc zaklęć
wskrzesza zmarłych
czyni niewidzialnym

4. Jakie zaklęcie ćwiczyli Ron i Hermiona,
na wypadek gdyby Snape usiłował
zaczarować miotłę Harry’ego?
A.
B.
C.
D.

Drętwota
Zwieracz Nóg
Pełnego Porażenia Ciała
przywołujące

5. Dokąd Harry śledzi Snape’a i Quirrella?
A.
B.
C.
D.

na zajęcia eliksirów
do gabinetu Dumbledore’a
do szklarni
do Zakazanego Lasu

3. Kto niespodziewanie sędziuje
w meczu quidditcha między
Gryffindorem a Hufflepuffem?
pani Hooch
McGonagall
Snape
Dumbledore

odpowiedzi: 1D, 2A, 3C, 4B, 5D

A.
B.
C.
D.

Czy wyzwanie do rozdziału trzynastego już za Tobą? Ile punktów udało Ci się
zgromadzić? Po przeczytaniu rozdziału czternastego czeka na Ciebie kolejne wyzwanie!
Czy pamiętałeś, żeby umieścić punkty w klepsydrze? Pamiętaj, klepsydrą może być
dowolny pojemnik – butelka, słoik albo pudełko. Za każdym razem, gdy zdobędziesz
kolejny punkt, wytnij z papieru lub tekturki niewielki kwadrat albo kółko, pokoloruj je
zgodnie z barwą Twojego domu i umieść w klepsydrze. Jeśli używasz nożyczek, poproś
o pomoc osobę dorosłą.
Wciąż nie wiesz, do którego domu w Hogwarcie należysz? Odwiedź
stronę z Ceremonią Przydziału albo pobierz aplikację Wizarding World app,
żeby włożyć Tiarę Przydziału i to sprawdzić! Ktoś dorosły będzie Ci potrzebny,
żeby się zarejestrować.
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