
Edukacja polonistyczna 

„O psie, który jeździł koleją” 

 

 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach z edukacji  polonistycznej zapoznasz się z treścią lektury „O 

psie, który jeździł koleją”. Tekst lektury znajdziesz na stronach internetowych w 

pliku PDF. 

 

Oto krótkie streszczenie lektury”. Proszę zapoznaj się z nim. 

O psie, który jeździł koleją to historia psa Lampo, który pewnego dnia pojawia 

się na stacji kolejowej w Marittimie i zaprzyjaźnia się z zawiadowcą. Szybko 

staje się częścią jego życia, ulubieńcem rodziny kolejarza i jego przyjaciół. 

Zdobywa też sławę w kraju, gdyż regularnie podróżuje pociągami i zawsze wie, 

do którego pociągu i kiedy ma wsiąść, żeby dostać się do celu. Pewnego dnia 

jednak okazuje się, że nie może dłużej przebywać na stacji, więc zawiadowca 

wysyła go do wuja na Sycylii. Pies wydostaje się stamtąd i dociera do 

Marittimy. Jest tak wycieńczony, że tylko cudem przeżywa. Po jakimś czasie na 

stację przyjeżdża rodzina kolejarza, między innymi jego malutka córeczka 

Adele. W pewnym momencie okazuje się, że dziewczynka bawi się na torach 



tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Lampo spycha ją z torów, ale sam ginie 

pod kołami lokomotywy. 

Możesz przeczytać całą lekturę lub posłuchać audiobook: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA 

 

A teraz czas na zadania dla Ciebie. Powodzenia. 

Zadanie 1 

Proszę uzupełnij metryczke lektury: 

Autor książki ………………………………………………………………… 

Tytuł książki …………………………………………………....................... 

 

Zadanie 2 

Proszę wpisz brakujące litery :”rz” lub „ż” w wyrazach pochodzących z 

książki. 

Podró………..  kalenda…….  Ma…….enie 

Pasa……..er  koleja…….. 

 

Zadanie 3 

Proszę wpisz brakującą  informację: 

……………………….. to główny bohater książki. 

 

Zadanie 4 

Proszę napisz , jaki był pies Lampo. Dowiesz się tego, kiedy utworzysz 

przymiotniki od podanych rzeczowników. Popatrz na wzór. 

(co?)  szybkość  -----   (jaki?)  szybki 

https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA


Mądrość - …………………………………… 

Odwaga - …………………………………… 

Radość - ……………………………………. 

Spryt - ……………………………………… 

Przyjaźń - ………………………………… 

 

Zadanie 5 

Proszę zaznacz wybranym kolorem, do jakiego państwa przyjechał pies 

Lampo i zaznacz ten kraj na mapie Europy. 

 

 



 

 

Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 

 

 

 


