WYZWANIE 16
Rozdział
szesnasty:
Przez klape
w podłodze

J

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

Napisz, które z dotychczasowych zadań było najtrudniejsze i dlaczego — przejście
obok Puszka? Pokonanie diabelskich sideł? Złapanie zaczarowanego klucza?
Wygranie partii szachów? Wybór właściwej butelki z płynem?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Narysuj klucz, który ma złapać Harry.
Wartość tego minizadania to 1 punkt.
www.HarryPotterAtHome.com
#HarryPotterAtHome

Odpowiedz na pytanie i zdobądź wskazówkę do kolejnego rozdziału.
Jak nazywamy przedmiot, w którym możemy dostrzec nasze odbicie?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Napisz coś o sobie: W tym rozdziale Hermiona tłumaczy Harry’emu, że przyjaźń
jest bardzo ważna. Opisz swojego przyjaciela albo przyjaciółkę. Jak wyglądają?
Czym się interesują? Dlaczego się przyjaźnicie?
Wartość tego minizadania to 1 punkt.

Czas na przepowiednię! Jak myślisz, kogo Harry widzi w ostatniej komnacie?
Wiemy, że nie jest to ani Snape, ani Voldemort. Kto to może być?
Nie podglądaj, co się znajduje w kolejnym rozdziale!
Wartość tego minizadania to 1 punkt. Czytając kolejne rozdziały,
staraj się ocenić, czy Twoje założenie się potwierdza.

Wyobraź sobie, że jesteś Neville’em. W rozdziale pt. Przez klapę w podłodze Neville
usiłuje powstrzymać Harry’ego, Rona i Hermionę przed wymknięciem się z pokoju
wspólnego. Zapisz w pamiętniku swoje myśli. Czy jesteś zły na Hermionę za to, że
rzuciła na Ciebie zaklęcie? Czy jesteś z siebie dumny, że obstawałeś przy swoim?
Czy martwisz się, że Harry, Hermiona i Ron zostaną złapani? Czy chcesz powiedzieć
o tym innym Gryfonom? A może znów uciekła Ci Teodora? Użyj wyobraźni!
Wartość tego minizadania to 2 punkty.

www.HarryPotterAtHome.com
#HarryPotterAtHome

Tajne zadanie: zagraj z kimś z domowników w dowolną grę. Mogą to być szachy
(w które bohaterowie grają w tym rozdziale) albo jakaś inna gra, którą posiadasz
w domu. Po jej zakończeniu – niezależnie od tego, czy wygrasz, czy przegrasz
– podziękuj przeciwnikowi za to, że jesteś o krok bliżej do zdobycia Kamienia
Filozoficznego. Musisz zachować powagę!
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. Kto próbuje powstrzymać Harry’ego,
Rona i Hermionę przed wymknięciem się
z pokoju wspólnego?
A.
B.
C.
D.

Dean Thomas
Seamus Finnigan
Neville Longbottom
Niemal Bezgłowy Nick

2. Na jaką roślinę Harry, Ron
i Hermiona natykają się po przejściu
przez klapę w podłodze?
A.
B.
C.
D.

trujący bluszcz
diabelskie sidła
mimbulus mimbletonia
muchołówkę

4. Kto zostaje skoczkiem i daje się zbić w
partii olbrzymich szachów?
A.
B.
C.
D.

Ron Weasley
Harry Potter
Hermiona Granger
Severus Snape

5. Kto wykorzystuje logiczne myślenie,
żeby rozwiązać zagadkę z butelkami?
A.
B.
C.
D.

Ron Weasley
Harry Potter
Hermiona Granger
Neville Longbottom

3. Skąd Harry wie, który klucz otworzy
zamknięte drzwi?

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

A. jest mniejszy niż inne
B. jest większy niż inne
C. łapie wszystkie i po kolei sprawdza,
który pasuje
D. ma jedno skrzydło skrzywione

Czy wyzwanie do rozdziału szesnastego już za Tobą? Ile punktów udało Ci
się zgromadzić? Po przeczytaniu rozdziału siedemnastego czeka na Ciebie
kolejne wyzwanie!
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.
www.HarryPotterAtHome.com
#HarryPotterAtHome

