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Zagadnienie 

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu to już kolejna lekcja związana z lekturą pt. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” 

Andrzeja Maleszka. Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. 

Temat: „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło.” Andrzeja Maleszka – opowiadamy treść lektury. 

Dlaczego magiczne? (2-godz.) 

II. Przypomnij sobie treść lektury i odpowiedź pisemnie na poniższe pytania. Możesz wydrukować 

pytania i wkleić do zeszytu. 

1. Co się wydarzyło w 2000 roku nad Doliną Warty? 

…………………………………………………………………….. 

2. Co się stało trzeciego dna burzy? 

……………………………………………………………………. 

3. Kto w wyobraźni Kukiego przylatywał po dzieci w czasie burzy? 

……………………………………………………………………. 

4. Kim byli dla siebie Kuki, Filip i Tosia? 

……………………………………………………………………. 

5. Ile lat miał Kuki, a ile Filip i Tosia? 

……………………………………………………………………. 

6. Na jakim instrumencie grała Tośka? 

……………………………………………………………………. 

7. Jakie nazwisko nosił Kuki i jego rodzina? 

……………………………………………………………………. 

8. Kim z zawodu byli rodzice Kukiego? 

……………………………………………………………………. 

9. Jaki mebel zrobiono z desek czarodziejskiego dębu? 

……………………………………………………………………. 

10. Co się stało z czerwonym krzesłem, gdy Klucha otworzył drzwi? 

……………………………………………………………………. 

11. Dlaczego rodzice Kukiego mieli kłopoty finansowe? 

……………………………………………………………………. 

12. Co znalazł Kuki nad brzegiem rzeki? 

……………………………………………………………………. 

13. Co zaproponowała ciotka rodzicom? 

…………………………………………………………………….. 

14. Co się stało jak na krzesło usiadła ciotka? 

……………………………………………………………………. 

15. Gdzie Tosia i Filip szukali krzesła? 

…………………………………………………………………….. 

16. Jakie próby zaklęć miały przygotować dzieci na ściągniecie rodziców ze statku? 

……………………………………………………………………….. 



17. W jakim mieście chciały dzieci wejść na statek, którym płynęli rodzice? 

………………………………………………………………………………. 

18. Co lub w kogo rodzeństwo zamieniło ciotkę? 

……………………………………………………………………………….. 

19. Dlaczego dzieci nie leciały samolotem? 

………………………………………………………………………………. 

20. Co wydarzyło się w pociągu? 

………………………………………………………………………………. 

21. Kto ciągle śledził dzieci? 

………………………………………………………………………………. 

22.. Co się wydarzyło po zatonięciu w bagnie traktora z dziećmi? 

………………………………………………………………………………. 

23. O co poprosił Max, gdy znalazł krzesło w gałęziach? 

………………………………………………………………………………. 

24. Co się wydarzyło jak ciotka poszła nad jezioro? 

………………………………………………………………………………. 

25. Na co zachorowała ciotka jako mała dziewczynka? 

………………………………………………………………………………. 

26. Jak rodzeństwo zabrało ciotkę ze szpitala? 

………………………………………………………………………………. 

27. Po przybyciu do Kopenhagi gdzie dzieci poszły? 

………………………………………………………………………………. 

28. Jak dzieci dostały się na statek? 

……………………………………………………………………………… 

29. Co robiła na statku ciotka z Kuki, gdy Filip z Tosia szukali rodziców? 

……………………………………………………………………………… 

30. Co się stało po odczarowaniu rodziców? 

………………………………………………………………………………. 

31. Jakie było życzenie urodzinowe ciotki? 

………………………………………………………………………………. 

 

III.  Magiczny, czyli jaki? Wypisz wyrazy, którymi mógłbyś zastąpić słowo „magiczny”. 

 

                      …………….. 

 

MAGICZNY ……………. 

              

                       ………………       

 

 A teraz zapamiętaj  SYNONIM to wyraz bliskoznaczny, czyli taki który inaczej brzmi, ale oznacza to 

samo. 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć po tej lekcji! 

 opowiadać treść lektury 

 wyszukiwać potrzebne informacje w tekście 

 tworzyć synonimy 

 



Zagadnienie 

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu to już kolejna lekcja związana z lekturą pt. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” 

Andrzeja Maleszka. Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. 

Temat:Bohaterowie  „Magicznego drzewa. Czerwonego krzesła.” Andrzeja Maleszka. Opis 

postaci z elementami charakterystyki. (2-godz.) 

II. Zapisz w zeszycie lub wydrukuj i wklej. 

Charakterystyka to opis cech charakteru i wyglądu 

postaci. Może być statyczna, jeśli charakteryzujemy 

postać w określonym momencie jej życia (w klasie, 

w czasie obozu itd.), albo dynamiczna, kiedy postać 

zmienia swą osobowość pod wpływem różnych 

okoliczności życiowych (czas, otoczenie, przejścia 

życiowe, wpływ innej osoby itp.). 

Żelazne zasady 

1. Zawsze napisz, kogo opisujesz – 

koleżankę z ławki, ciocię, wymarzonego 

chłopaka, psa. Jeśli to bohater literacki, 

pamiętaj, aby podać, z jakiej książki pochodzi i 

kto jest jej autorem. 

2. Charakterystyka musi składać się z kilku elementów. Są to: wprowadzenie – opis, kim 

jest dana postać, wygląd postaci, jej charakter i usposobienie oraz podsumowanie, czyli 

przedstawienie twoich opinii i przemyśleń z nią związanych. Pamiętaj, nie pomiń żadnej z nich 

– najlepiej napisz plan. 

3. Pisz opisowo i nie używaj „oklepanych” zwrotów. Ciekawiej brzmi na przykład, jeśli 

napiszesz, że ktoś jest zawsze uśmiechnięty, zwraca się do wszystkich z szacunkiem i chętnie 

doradza innym osobom w kłopotach, dzięki czemu wszyscy go lubią, niż jeśli stwierdzisz, że jest 

miły. 

4. Nie wyliczaj suchych przymiotników. 

5. Wskazując cechy postaci, popieraj je konkretnymi przykładami – zachowań, sytuacji 

itp. Tekst będzie ciekawszy. 

6. Unikaj powtarzania czasowników „był”, „jest”, „ma”. Lepiej i ciekawiej jest napisać: 

„Głowę Jasia porastają jasne blond włosy, a jego oczy przypominają kolorem bezchmurne niebo” 

niż „Jaś ma jasne włosy. Ma też niebieskie oczy”. 

7. Staraj się uchwycić i podkreślić te cechy, które stanowią o wyjątkowości bohatera, 

jego niepowtarzalności czy niezwykłości. W przypadku bohatera literackiego wykorzystaj 

odpowiednie cytaty. 

 



 

III. Uzupełnij tabelkę. 

 Informacje 

podstawowe: wiek, 

zainteresowanie... 

Wygląd postaci Cechy charakteru 

Kuki 

 

 

   

Filip 

 

 

   

Tosia 

 

 

   

Maryla 

 

 

Jako dorosła: 

 

 

Jako dziecko: 

 

 

 

Jako dorosła: 

 

 

Jako dziecko: 

 

 

Jako dorosła: 

 

 

Jako dziecko: 

 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć po tej lekcji! 

 opowiadać treść lektury 

 wyszukiwać potrzebne informacje w tekście dotyczące głównych bohaterów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zagadnienie 

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu to już kolejna lekcja związana z lekturą pt. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” 

Andrzeja Maleszka. Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. 

Temat:Bohaterowie  „Magicznego drzewa. Czerwonego krzesła.” Andrzeja Maleszka. Opis 

postaci z elementami charakterystyki. (2-godz.)Zagadnienie 

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu to już ostatnia lekcja związana z lekturą pt. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” 

Andrzeja Maleszka. Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji.                                                                             

Temat: Gdy się bardzo czegoś chce, można to osiągnąć – pożegnanie z lekturą. 

 

II. Większość z nas lubi czary, ale czy zawsze są dobre i bezpieczne? Uzupełnij 

tabelkę. 

 

Czary są dobre, gdyż: 

(podaj konkretne przykłady) 

  

  

  

Czary mogą być niebezpieczne: 

(podaj konkretne przykłady) 

  

  

  

Wnioski: 

 

 

 

 

 

 

III. A teraz obejrzyj  jeden z podanych odcinków i streść go. Każdy odcinek przedstawia inną historię. 

Fil trwa ok 30 minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=6w9C-XIkYP8  - kredka 

https://www.youtube.com/watch?v=YLSulmaTago  - drewniany pies 

https://www.youtube.com/watch?v=cXriRz_lgrg  - kostka 

 

Wybrałem(am) …………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………., 

https://www.youtube.com/watch?v=6w9C-XIkYP8
https://www.youtube.com/watch?v=YLSulmaTago
https://www.youtube.com/watch?v=cXriRz_lgrg


gdyż ………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

IV. Magia jest fajna, zawsze? Przyjaźń jest ważna, zawsze? Rodzina jest najważniejsza, zawsze? 

Uzasadnij swoje zdanie. Podsumuj poznaną historię czerwonego krzesła. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

UWAGA! 

10.06 na pocztę nauczyciela polonisty każdy uczeń wysyła podpisaną pracę jako załącznik. 

Opis wybranego bohatera „ Magicznego drzewa. Czerwonego krzesła” z elementami charakterystyki. 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć po tej lekcji: 

 opowiadać treść lektury 

 podsumować lekturę 

 wyszukać przesłanie powieści 


