
Język polski klasa 5a 11-15.05 – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska 

Zagadnienie 

 

Spotkanie z lekturą 

 

Drogi uczniu jesteś po przeczytaniu lektury „Alicja w Krainie Czarów” Lewis’a Carroll’a. Brawo.  

Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. To już nasza kolejna lekcja. Zaczynamy. 

 

 

1. Zapisz starannie temat. 

 

TEMAT: Raz być dużą a raz małą – charakterystyka Alicji, tytułowej bohaterki Lewis’a 

Carroll’a „Alicja w Krainie Czarów”.  Charakterystyka postaci. (lekcja 2 godz.) 

 

2. Uważnie obejrzyj filmiki i zapisz do zeszytu schemat charakterystyki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OncZmrYs02I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDltqm8QGzE 

 

3. Korzystając z treści książki „Alicja w Krainie Czarów” wypisz do zeszytu informacje o Alicji, 

pamiętaj o schemacie. 

Skorzystaj z rysonotki ( rysunek można powiększyć na ekranie komputera). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OncZmrYs02I
https://www.youtube.com/watch?v=wDltqm8QGzE


4. Napisz co wiesz o Alicji. Pracuj pilnie, gdyż zebrane informacje pomogą Ci później napisać 

charakterystykę postaci. 

 

                                    Alicja 

 

• Jej pierwowzorem była rzeczywista osoba – Alice 

Liddell, córka oxfordzkiego dziekana Carrolla. 

• Dziewczynka  jest wyjątkowo mądra, zaradna i 

odważna, nie boi się wyruszyć w podróż pełna przygód. 

•  Ma też wesołe usposobienie i jest otwarta na 

nowe znajomości. 

• Cechuje ją  bujna wyobraźnia. 
 

Wygląd: 

•  

•  

•  

Charakter: 

•  

•  

•   

   

 

 

5.  Charakterystyka postaci literackiej. 

 

22.05. wyślij na adres @ jako załącznik charakterystykę głównej bohaterki powieści, Alicji napisaną na 

komputerze. Pamiętaj o podpisaniu pracy !!! Nie wysyłaj wcześniej wypracowania niż podana data. 

Powodzenia! 

 

 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 powinieneś znać i opowiadać treść lektury 

 powinieneś znać zasadę tworzenia charakterystyki postaci 

 powinieneś pisać charakterystykę 

 

 

 

 



Zagadnienie 

 

Spotkanie z lekturą 

 

Drogi uczniu jesteś już po przeczytaniu lektury „Alicja w Krainie Czarów” Lewis’a Carroll’a. Brawo.  

Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. To już nasza kolejna lekcja. Zaczynamy. 

 

 

1. Zapisz starannie temat. 

 

TEMAT: W świecie niezwykłym, czyli w odwiedzinach u  Białego Królika, Królowej Kier, Króla 

Kier, Kota-Dziwaka, Pana Gąsienicy, Zwariowanego Kapelusznika, Szaraka bez Piątej Klepki i 

Susła oraz innych bohaterów. 

 

2. Przeczytaj uważnie, jeżeli masz możliwość wydrukuj i wklej lub wypisz samych bohaterów ręcznie. 

 

Biały Królik– szalone, zamieszkujące w Krainie Czarów zwierzę, które prowadzi Alicję poprzez swą 

norę do cudownego świata. Jest ważną postacią w powieści. Cechuje go bojaźliwość, ma maniakalne 

przyzwyczajenia, czasem staje się agresywny. Podczas procesu jest heroldem. 

 

Królowa Kier– władczyni Krainy Czarów, jest władcza i apodyktyczna, wciąż się awanturuje i 

krzyczy o ścinaniu głów. 

 

Król Kier– władca Krainy Czarów. Jest nieefektywny i ogólnie nielubiany, brakuje mu 

bezwzględności królowej, dlatego wycofuje swe nakazy egzekucji. 

 

Kot-Dziwak z Cheshire– wiecznie uśmiechnięty kot, który pojawia się i znika na życzenie. Wykazuje 

się indywidualizmem, trzeźwym myśleniem i formułowaniem logicznych sądów, dzięki którym 

wyjaśnia Alicji szaleństwo i niesamowitość Krainy Czarów. 

 

Pan Gąsienica – stworzenie z Krainy Czarów. Siedzi na grzybie i pali wodną fajkę. Alicję traktuje z 

pogardą. Przekonuje ją do skosztowania grzyba, dzięki czemu dziewczynka może zmieniać swój 

rozmiar. 

 

Zwariowany Kapelusznik – mały nieuprzejmy kapelusznik, który żyje w ciągłym czasie herbacianego 

spotkania. Cieszy go frustracja Alicji. 

 

Szarak Bez Piątej Klepki – należy do kompanii herbacianej (osób, które utknęły w czasie podczas 

spotkania na herbatę). Cieszą go zmartwienia Alicji. 

 

Suseł – wraz z Zwariowanym Kapelusznikiem i Szarakiem Bez Piątej Klepki wciąż pije herbatę 

uwięziony w czasie. Siedzi przy herbacianym stole w półśnie. 

 

Smok – sługa Królowej, zaprzyjaźnia się z Alicją i eskortuje ją do Niby-Żółwia. 

 

Niby-Żółw– żółw jest sympatyczny wobec Alicji, cechuje go sentymentalizm, wciąż jest pochłonięty 

swoją osobą i wspominaniem przeszłości. 

 

 



3. Uzasadnij teraz w 5 zdaniach, który bohater drugoplanowy najbardziej Ci się podobał i dlaczego. 

Zapisz wypowiedz starannie w zeszycie. 

 

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

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

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

 

4. A teraz dla chętnych, dodatkowa praca. 

 

 Przypomnij sobie z poprzedniej lekcji 

rysonotkę ukazującą Alicję. 

  Jeżeli chcesz zdobyć dodatkową ocenę 

wykonaj podobny rysunek  do 20.05 dotyczący 

Zwariowanego  Kapelusznika lub  Kota-Dzwaka. 

Pracę leży wysłać na messenger nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 powinieneś znać i opowiadać treść lektury 

 powinieneś znać i opowiadać o bohaterach drugoplanowych w powieści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagadnienie 



 

Spotkanie z lekturą 

 

Drogi uczniu spotykamy się ostatni raz na omawianiu  „Alicji w Krainie Czarów” Lewis’a Carroll’a.   

Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. 

 

 

1. Zapisz starannie temat. 

 

TEMAT:  Mądrości z Krainy Czarów -   życiowe lekcje od Alicji. Podsumowanie lektury. (lekcja 

2 godz.) 

 

2. Przeczytaj uważnie tekst. Może być dla Ciebie trudny, ale spróbuj. 

 

https://asocjacje.pl/2013/08/23/co-przysnilo-sie-alicji-lewis-carroll-alicja-w-krainie-czarow/ 

 

3. A teraz uważnie czytaj i myśl. Wydrukuj i wklej cytaty z wyjaśnieniami jeżeli masz taka możliwość. 

Nie przepisuj. 

 

Pouczające cytaty z „Alicji w Krainie Czarów” Wyjaśnienie cytatu 

„W tym właśnie sęk, że Czas nie znosi, aby go 

zabijano. Gdybyś była z nim w dobrych 

stosunkach, zrobiłby dla ciebie z twoim zegarem 

wszystko, czego byś chciała”. 

Należy szanować czas, który mamy, bo nikt z nas 

nie wie jak dużo go otrzymamy. 

„Po cóż – pomyślała – udawać dwie osoby na raz, 

kiedy ledwie wystarczy mnie na jedną, godną 

szacunku osobę?” 

 Warto być zawsze sobą i nie naśladować innych. 

„A co to znaczy, że coś wypada? Gdyby ludzie się 

umówili, że wypada nosić twaróg na głowie, 

nosiłabyś?” 

Warto iść pod prąd, a nie za wszystkimi, bez 

zastanowienia. 

„Niestety nie mogę się wytłumaczyć, ponieważ 

teraz nie jestem sobą.” 

O tym, jak dyplomatycznie i elegancko wychodzić 

z kłopotów. 

„Jeśli nie myślisz, to nic nie mów.” O tym, że myślenie ma przyszłość i jest 

najcenniejsze w życiu. 

„Rozpocznij od początku… a później czytaj, póki 

nie dotrzesz do końca: wtedy przestań czytać.” 

O tym, jak prawidłowo czytać książki. 

 „Proszę, poczęstuj się winem- rzekł grzecznie 

Szarak Bez Piątej Klepki. 

Alicja spojrzała na stół i nie zauważyła na nim nic 

O tym, że dobre maniery są ponadczasowe i jak 

elegancko radzić sobie z ich brakiem u innych 

https://asocjacje.pl/2013/08/23/co-przysnilo-sie-alicji-lewis-carroll-alicja-w-krainie-czarow/


oprócz herbaty. 

– Nie widzę tu żadnego wina. 

– Bo go wcale tu nie ma. 

– Wobec tego częstowanie mnie winem nie było z 

pańskiej strony zbyt uprzejme. 

– Przysiadanie się tutaj bez zaproszenia również 

nie było zbyt uprzejme z twojej strony.” 

„Nie jestem szalona. Moja rzeczywistość jest 

tylko inna od twojej.” 

O tym, że każdy z nas jest inny i zasługuje na 

szacunek. 

„Czy widzę kogoś na drodze? Nikogo – rzekła 

Alicja. 

– Ach, żebym ja miał taki wzrok – powiedział z 

żalem Król. 

– Nikogo! Na taką odległość! Ja przy takim 

świetle widzę tylko tych, co istnieją…” 

O tym, jak perspektywa, z której widzisz pewne 

rzeczy, wpływa na Twój odbiór świata. 

„… No, ale widać wyraźnie, że przez trzysta 

sześćdziesiąt cztery dni w roku możesz dostawać 

prezenty bezurodzinowe. 

– Z pewnością. 

– I tylko jeden urodzinowy, wiesz?” 

O tym, jak wytłumaczyć  powagę i znaczenie 

prezentu urodzinowego i czegoś ważnego. 

„Tutaj, aby utrzymać się w tym samym miejscu 

(…), trzeba biec, ile sił.” 

O tym, że bycie najszybszym nie zawsze znaczy 

być najlepszym. 

„Czy nie mógłby mnie pan poinformować, 

którędy powinnam pójść? 

– To zależy w dużej mierze od tego, dokąd 

pragnęłabyś dojść – odparł Kot – Dziwak. 

– Właściwie wszystko mi jedno. 

– W takim razie wszystko jedno, którędy 

pójdziesz. 

– Chciałabym tylko dostać się dokądś – dodała 

Alicja w formie wyjaśnienia. 

– Ach, na pewno się tam dostaniesz, jeśli tylko 

będziesz szła dość długo.” 

O tym, jak ważny jest w życiu cel. 

„To niemożliwe. O tym, jak ważna jest wiara w siebie. 



– Tylko, jeśli ty w to uwierzysz.” 

 

4. Wybierz jeden cytat. Odczytaj go jeszcze raz. Przepisz go do zeszytu i napisz dlaczego jest on dla 

Ciebie ważny. 

Cytat:……………………………………………………………………………………………………. 

Wyjaśnienie -

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

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

5. I już prawie koniec. Uzasadnij w 5-6 zdaniach czy podobała Ci się czy nie lektura. Dlaczego? 

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

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

 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 powinieneś znać i opowiadać treść lektury 

 powinieneś wyrażać własna opinię o omawianej lekturze. 

 

 

 

 

 


