
Język polski  Va– Beatrycze Smaszcz-Turosieńska 
Zagadnienia: Omawianie lektury „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” 

Clive’a Staples’a Lewis (1) 

 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu książkę “Opowieści z Narnii. Lew, 

czarownica i stara szafa” Clive’a Staples’a Lewis’a. Liczę, że przeczytałeś lekturę. 

Zaczynamy :-). 

 

1. Na dobry początek wysłuchaj muzyki z filmu „Opowieści z Narnii...”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=O-kgpFn4wAk 

i jak, jesteś już w Narnii :-). 

 

2. Zapisz teraz starannie temat lekcji: 

 “Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”  Clive’a Staples’a Lewis’a – pierwsze 

spotkanie z lekturą. 

 

3. A teraz pomyśl i przepisz pod tematem. 

Autor: Clive Staples Lewis 

Tytuł: „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” 

Rodzaj literacki: Epika 

Gatunek literacki: Powieść 

Czas akcji: II wojna światowa, czas bajeczny 

Miejsce akcji:  Londyn, wieś, Narnia do której można dostać się przez starą szafę. 

Bohaterowie: 

realni: rodzeństwo – Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja oraz profesor, 

fantastyczni: Biała Czarownica -  Królowa Narnii, Faun Tumnus, Aslan – dziki lew, państwo 

Bobrowie, Olbrzym Grzmotołup 

Problematyka: walka dobra ze złem 

Główne wątki: 

 walka dobra ze złem 

 przyjaźń 

 miłość 

 poświęcenie 

 baśniowość 

4. Brawo! Trochę się pewnie zmęczyłeś. Rozwiąż teraz rebus i wpisz samo rozwiązanie do 

zeszytu. 

 

 

 

 na +           + ci+z+             cyzy+nii+             +              +          

tek+ra+ 

 
 

Odpowiedź:………………………………………………………… 

 

5. I ostatnie zadanie. 

 

Uzupełnij plan wydarzeń i przepisz go do zeszytu lub napisz własny. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-kgpFn4wAk


Plan wydarzeń 

1. Przybycie dzieci do domu profesora. 

2. Przygoda Łucji w szafie. 

3. ………………………………………... 

4.Rozmowa dzieci z Profesorem. 

5. Wędrówka dzieci w puszczy Narnii. 

6. ………………………………………. 

7. Ucieczka Edmunda. 

8. Wędrówka do Kamiennego Stołu. 

9. …………………………………………….. 

10. Pogoń Czarownicy za dziećmi. 

11. Spotkanie dzieci i Bobrów z Aslanem. 

12. …………………………………………. 

13. Uratowanie Edmunda przez Aslana. 

14. ……………………………………………….. 

15. Śmierć Aslana. 

16. …………………………………………….. 

17. Zdobycie zamku Czarownicy. 

18. Przejęcie władzy królewskiej. 

19. ……………………………………………... 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 Powinieneś opowiadać o wydarzeniach opisanych w książę “Opowieści z Narnii. 

Lew, czarownica i stara szafa”  Clive’a Staples’a Lewis’a 

 Powinieneś  wskazywać: czas, miejsce akcji, bohaterów i główne wątki lektury. 

 Powinieneś tworzyć samodzielnie plan wydarzeń. 

……………………….Zagadnienia: Omawianie lektury „Opowieści z Narnii. Lew, 

czarownica i stara szafa” Clive’a Staples’a Lewis (2) 

 

Witam. Znowu się spotykamy. Potrafisz już opowiadać treść lektury. Brawo! 

Dzisiaj zastanowimy się czy to co wydarzyło rodzeństwu bardziej przypomina nasz świat czy 

świat fantastyczny. Zaczynamy. 

 

1. Przepisz starannie temat do zeszytu. 

Elementy świata przedstawionego “Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” 

  Clive’a Staples’a Lewis’a. 

2. Odpowiedź ustnie na podane pytania. Nie przepisuj ich. 

 



1. Czy bobry mówią ludzkim głosem    TAK/NIE 

2. Czy można przez szafę dostać się do innej krainy TAK/NIE 

3. Czy można zaklęciem zamienić wszystko w lód TAK/NIE 

4. Czy lew może  rozmawiać z ludźmi TAK/NIE 

5. Czy może w świecie panować wieczna zima TAK/NIE 

6. Czy można w życiu czasem spotkać złych ludzi TAK/NIE 

Odpowiedź teraz sobie których pytań masz więcej. Tych na TAK czy NIE. Czy wszystko to co 

wydarzyło się w lekturze jest prawdziwe jak w naszym świecie, czyli realistyczne. A może jest 

to bardziej fantazja, czyli wydarzenia nieprawdopodobne. 

3. Brawo przypomniałeś sobie  już co oznacza słowo realistyczny i nieprawdopodobny 

( realistyczny=prawdziwy, prawdopodobny;  nieprawdopodobny= fantastyczny, wymyślony, 

bajeczny). 

Przerysuj teraz starannie tabelkę i uzupełnij ją, możesz ją wydrukować lub uzupełnij ją na 

komputerze i zapamiętaj: 

Świat przed drzwiami 

szafy 

           Dwa światy oddzielone szafą Świat z drugiej strony 

szafy 

Miejsce wydarzeń  Miejsce wydarzeń 

 

 

 

 

Czas wydarzeń Czas wydarzeń 

 

 

 

Bohaterowie Bohaterowie 

pierwszoplanowi 

 

pierwszoplanowi 

drugoplanowi 

 

 

drugoplanowi 

epizodyczni 

 

 

epizodyczni 

4. Oj zmęczyłeś się jak nic :-). Przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś w tabelce i ułóż wniosek. 

Napisz go starannie pod tabelką w zeszycie. 

Wniosek:Świat przedstawiony w „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” jest 

światem fantastycznym . Świadczą o tym jego 

elementy:………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

……………………………….Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 Rozróżniać wydarzenia realistyczne od nieprawdopodobnych, fantastycznych 

 Ułożyć własny wniosek 

…………………………………. 

 


