
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

Zaproszenie  
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„Doktor Dolittle i jego zwierzęta” to pierwszy tom cyklu 

książek o doktorze, który nauczył się mowy zwierząt. 

Poznaj historię najsłynniejszego na świecie lekarza zwierząt ! 

 

Rozdziały:    

 1.   Puddleby  https://www.youtube.com/watch?v=KIjlPp-2sJo 

2.   Mowa zwierząt  https://www.youtube.com/watch?v=wpJj8Wf6xMQ 

3.   Nowe kłopoty pieniężne  https://www.youtube.com/watch?v=TlksHHkWoMM 

4.   Wezwanie z Afryki   https://www.youtube.com/watch?v=qOBvbxBhuio 

5.   Wielka podróż   https://www.youtube.com/watch?v=LqMilWbBY2o 

6.   Polinezja i król  https://www.youtube.com/watch?v=PIU1LSc5q3Y 

7.   Małpi most    https://www.youtube.com/watch?v=MwwDfRkPWZ4 

8.   Przywódca lwów  https://www.youtube.com/watch?v=21asPiAKblg 

9.   Narada małp  https://www.youtube.com/watch?v=Slr6TcUnX6M 

10.  Najrzadsze zwierzę   https://www.youtube.com/watch?v=FWr0nrY-6FI 

11.  Czarny książę    https://www.youtube.com/watch?v=b81YzXIw9J8 

12.  Medycyna i czarnoksięstwo  https://www.youtube.com/watch?v=psqw2QhhN-0 

13.  Czerwone żagle i czarne skrzydełka  https://www.youtube.com/watch?v=LlrAXJuy8So 

14.  Ostrzeżenie szczurów   https://www.youtube.com/watch?v=nqCwyvnGbMI 

15.  Tu-Tu podsłuchuje  https://www.youtube.com/watch?v=1IvSYuXPyKk 

16.  Plotkarki oceanu  https://www.youtube.com/watch?v=0N2Bf3F744Q 

17.  Pogłoski    https://www.youtube.com/watch?v=XbN63ujwAGI 

18.  Skała  https://www.youtube.com/watch?v=mPPb45iW6TY 

19. Ojczyste miasteczko rybaka  https://www.youtube.com/watch?v=wPnF9W3dcwU 

20. Z powrotem w domu  https://www.youtube.com/watch?v=4SZYtFtDqBo 
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Test dla zainteresowanych 

 

1. Jak miał na imię doktor Dolittle? 

a) Jan (John) 

b) Tom 

 

2. Ulubieńcy doktora. Połącz zwierzę z jego imieniem 

Dab-Dab  pies 

Jip kaczka 

Geb-Geb sowa 

Polinezja świnka 

Tu-Tu papuga 

 
 

3. Kto podsunął doktorowi myśl by został lekarzem zwierząt? 

a) Jip 

b) Karmiciel kotów 

c) Tu-Tu 

 



4. Kto nauczył doktora mowy zwierząt?  

a) Karmiciel kotów, 

b) Polinezja, 

c) Sara Dolittle. 

 

5. Kto wzywał doktora Dolittle do Afryki? 

a)  papugi 

b) małpy 

c) słonie 

 

6. Jak nazywało się państwo w Afryce po którym nie mógł podróżować 

żaden biały człowiek? 

 

a) Polliginka 

b) Karolinka 

c) Jolliginka 

 

7. W jakim celu doktor Dolittle przybył do Afryki?  

a) leczyć chore małpy 

b) złapać dwugłowca 

c) poznać innych ludzi 

 

8. Król kazał zamknąć doktora w lochu. Kto pomógł doktorowi z niego 

wyjść? 

 

a) Jip 

b) Polinezja 

c) dwugłowiec 



9. Książę Bumpo marzył:                          

a) by zostać białym księciem 

b) o podróżach 

c) o posiadaniu dwugłowca 

 

10. Które ze zwierząt zostały w Afryce? 

a) Dab-Dab, Jip, Tu-Tu 

b) Polinezja, Czi-Czi, krokodyl 

c) Geb-Geb, dwugłowiec, Jip 

 

11. Kto ostrzegł doktora, że jego statek nie jest bezpieczny? 

a) szczur 

b) kanarki 

c) mysz 

 

12. Czym miał się zajmować korsarz Ben Ali na polecenie doktora? 

a) łowić ryby i oddawać je biednym ludziom 

b) sadzić kwiaty na Wyspach Kanaryjskich 

c) uprawiać ziemię i dbać o pokarm dla kanarków 

 

13. Kto odnalazł rybaka? 

a) orły                                    

b) kanarki 

c) Jip 



14. Jaki prezent otrzymał doktor od burmistrza rybackiego   

     miasteczka? 

 

a) złotą wędkę 

b) zegarek z brylantami 

c) szkatułkę z brylantami 

 

15. Kto jeszcze został obdarowany przez burmistrza? 

 

a) Polinezja 

b) Jip 

c) orły 

 

16. Po powrocie z Afryki doktor Dolittle zarobił dużo pieniędzy. W jaki  

    sposób? 

 

a)  jeździł po kraju pokazując ludziom dwugłowca  

b)  sprzedał zegarek z brylantami 

c) leczył zwierzęta bogatych ludzi 

 

17. Kiedy nadeszła zima doktor Dolittle: 

 

a) wyjechał powtórnie do Afryki 

b) czytał zwierzętom swoje książki 

c) zrobił w ogrodzie lodowisko 

 

 

 



Inne części serii o doktorze Dolittle 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



Odpowiedzi:     

 

1. a                                                         

2. Dab-Dab  - kaczka 

   Jip  -  pies 

   Geb-Geb  -  świnka 

   Polinezja  -  papuga 

   Tu-Tu  -  sowa 

 

3. b 

4. b 

5. b 

6. c 

7. a                                       

8. b  

9. a 

10. b 

11. a 

12.c 

13. c 

14. b                                                               

15. b  

16. a 

17. b 

                                     


