
Język polski klasa 4– Beatrycze Smaszcz-Turosieńska; 11-15.05

Zagadnienie

Spotkanie z lekturą

Drogi uczniu jesteś po przeczytaniu  „Tajemniczego ogrodu” Frances’a Hodgson’a Burnett’a. Brawo! 
Przygotuj książkę, jeżeli masz w domu. To już nasze kolejne spotkanie z lekturą. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat.

TEMAT: W świecie bohaterów „Tajemniczego ogrodu” Frances’a Hodgson’a Burnett’a. Opis. (2 
lekcje)

2. Przepisz i uzupełnij tabelki lub wydrukuj, uzupełnij i wklej.

Informacje ogólne i 
wygląd zewnętrzny

            Colin Craven

Cechy (charakter, 
usposobienie umiejętności)

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
……………………………
…………………………….
…………………………….
……………………………
…………………………….
…………………………….
…………………………….

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….



Informacje ogólne i 
wygląd zewnętrzny 

         Mary  Lennox Cechy ( charakter, 
usposobienie, 
umiejętności)

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………….

Wygląd zewnętrzny oraz 
informacje ogólne

        Dick Sowerby

Cechy ( charakter, 
usposobienie, 
umiejętności)

• ma 12 lat
• urodził się i wychował 

na   wrzosowisku
• ma jedenaścioro 

rodzeństwa
• mieszka z  matką, ojca 

nie ma
• żyje ubogo, ale 

szczęśliwie. - w jego 
domu panuje miłość i 
zgoda. 

• uroczy chłopiec: ma miła
twarzyczkę, duże 
niebieskie oczy, rumiane 
policzki i zadarty nos

• nosi ubogie ubranie

• uroczy 
• miły
• radosny
• nie zadziera nosa
• uczynny
• odpowiedzialny
• pełen radości     
• kocha zwierzęta
• pracowity

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś  znać treść lektury i wyszukiwać informacji o bohaterach.



Zagadnienie

Spotkanie z lekturą

Drogi uczniu to już kolejne spotkanie z  „Tajemniczym ogrodem” Frances’a Hodgson’a Burnett’a. 
Przygotuj książkę, jeżeli masz w domu.  Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat.

TEMAT: Colin i jego problemy w „Tajemniczym ogrodzie” Frances’a Hodgson’a Burnett’a.

2. Odczytaj zaszyfrowane wyrazy, wyjaśnij ich znaczenie (skorzystaj z dostępnych źródeł informacji), 
a następnie uzupełnij podane zdania. Tabeli z szyfrem nie przepisuj.

   ▼    ☻      ◊     ◄     ∞       ►      ♣      →       □     ♪       ♯

   O    P     C     R     D      N     I     A      K      Y      H

a)

    ♯     ♣     ☻     ▼      ◊       ♯     ▼     ►     ∞     ◄    ♪      □

b)

    ♯     ♣     ☻     ▼      ◊       ♯     ▼     ►     ∞     ◄    ♣     → 

a) ………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………

Moim zdaniem Colin był / nie był ………………………………………………………, ponieważ 
…………………………………………………………………………………………… .
Prawdopodobną przyczyną jego …………………………………………………………. były 
……………………………………………………………………………………………...

3. Napisz jak wyglądały relacje Colina z ojcem? Uzupełnij tabelkę odpowiednimi informacjami. 
Możesz je znaleźć w podanych rozdziałach lub w pamięci.



 RELACJE   COLINA  Z OJCEM

Jak wyglądało życie Colina?
(rozdz. 13,14,15,16 i 23) 

Jak wyglądało życie pana Cravena?
(rozdz. 5,12,27)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….

Zdarzenie, które popsuło relacje ojca z synem

(rozdz. 5 – opowieść Marty)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

  Kto i w jaki sposób  pojednał ojca z synem?

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

 
4. Przedstaw kilka propozycji, jak można zapobiec ponownemu oddaleniu się ojca i syna.

 Moje propozycje:
• .…………………………………………………
• ………………………………………………….
• ………………………………………………….
• ………………………………………………….

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• powinieneś  znać treść lektury

• powinieneś wyszukiwać informacji dotyczące relacji ojca z synem, bohaterów literackich



Zagadnienie

Spotkanie z lekturą

Drogi uczniu to już kolejne spotkanie z  „Tajemniczym ogrodem” Frances’a Hodgson’a Burnett’a. 
Przygotuj książkę, jeżeli masz w domu.  Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat.

TEMAT: Znaczenie ogrodu w życiu bohaterów. Pożegnanie z lekturą Frances’a Hodgson’a 
Burnett’a „Tajemniczy ogród”. Podsumowanie lektury. (2 lekcje)

2. Zapisz skojarzenia do wyrazu ogród, tworząc słoneczko skojarzeniowe. Jeden promień to jeden 
wyraz. W środku koła wpisz słowo ogród.

                                                          ☼
3. Na podstawie przeczytanej lektury napisz jak wyglądał ogród w różnym czasie. Możesz skorzystać z
rozdziału 9 i 23 lub z własnej pamięci. Tabelkę przerysuj lub wydrukuj i wklej.

WYGLĄD   TAJEMNICZEGO  OGRODU  

Podczas pierwszej wizyty Mary
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………...

Wiosną, po pracach w ogrodzie
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………….

4. Jaką rolę odegrał ogród w życiu bohaterów? Jakie przenośne znaczenie ma tajemniczy ogród? 
Przepisz i uzupełnij tabelę. Przerysuj lub wydrukuj i wklej.



OGRÓD

Znaczenie dla bohaterów
• …………………………………………..
• …………………………………………..
• …………………………………………..

Przenośne znaczenie
• …...……………………………………
• …………………………………………
• …………………………………………

* znaczenie przenośne to wypowiedź, której nie rozumiemy dosłownie, np. mama ma cały dom na 
głowie (chodzi tu o to, że musi odkurzyć, pozmywać naczynia itd., a nie że na głowie nosi dom).

5. Moja opinia o lekturze. Napisz kilka zdań, czy podobała Ci się powieść „Tajemniczy ogród”.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• powinieneś  znać treść lektury

• powinieneś wyszukiwać informacji dotyczących przemiany ogrodu

• powinieneś uzasadnić swoją opinię na temat omawianej lektury

UWAGA  PRACA PISEMNA  NA 22.05!!!

Drogi uczniu właśnie zakończyliśmy omawiać „Tajemniczy ogród”  Hodgson’a Burnett’a . Wybierz 
z podanych tematów jeden  i napisz pracę na komputerze 12-15 zdań. Wypracowanie podpisz!!! 
Wyślij pracę na adres @ nauczyciela 22.05 jako załącznik!!! Pisz samodzielnie!!!

1. Mary (Colin) – opis postaci.
2.  „Tajemniczy  ogród”,  książka  która….  -  w  formie  listu  zachęć  kolegę  do
przeczytania lektury.
3. Ten rozdział bardzo mi się podobał – streszczenie.


