
Język polski klasa 5a – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska

Zagadnienie: “Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”  Clive  Staples Lewis.

Znowu się spotykamy. Potrafisz już streścić treść lektury, wiesz czym różni się świat realny od 
fantastycznego. A dzisiaj porozmawiajmy dlaczego Narnia była pozbawiona Bożego Narodzenia. 
Zgoda? Zaczynamy.

1. Przepisz uważnie temat do zeszytu.

Temat: Dlaczego w Narnii nie było Bożego Narodzenia?

1. Zapisz w zeszycie osiem skojarzeń do wyrażenia Boże Narodzenie. Utwórz w ten sposób słoneczko 
skojarzeń. Jeden promień to jedno skojarzenie.

2. Zapisz sześć synonimów (wyrazów bliskoznacznych np. dom, blok, chatka) wyrazu prezent. W razie 
trudności skorzystaj ze słownika wyrazów bliskoznacznych lub Internetu.

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

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

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



3. Przerysuj do zeszytu i uzupełnij tabelkę. Napisz jakie prezenty i dlaczego takie otrzymały dzieci i 
małżeństwo bobrów od Świętego Mikołaja w Narnii. Możesz korzystać z powieści, jeżeli masz w domu.

Bohater Prezent od Świętego Mikołaja Uzasadnienie

PIOTR

ZUZANNA

ŁUCJA

PAN BÓBR

PANI BOBROWA

4. Przypomnij sobie jeszcze raz treść lektury „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” i 
wyjaśnij dlaczego w Narnii nie było Bożego Narodzenia.

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

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Wybrać odpowiednie wiadomości z tekstu lektury lub pamięci.

• Napisać sześć synonimów.

• Uzupełnić tabelkę i wyjaśnić zagadnienie.



Zagadnienie: “Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”  Clive  Staples Lewis.

Czwarta lekcja z „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”, jak ten czas leci :-).

1. Zapisz starannie w zeszycie temat.

Temat: Aslan – dobry duch w lwiej skórze.

2. Zanim porozmawiamy o Aslanie wyjaśnij w zeszycie znaczenie podanych związków frazeologicznych
(frazeologizmów). W razie trudności skorzystaj ze słownika frazeologicznego lub Internetu.

walczyć jak lew ………………………………………………………………………………………………….

lwie serce …………………………………………………………………………………………………………

odważny jak lew …………………………………………………………………………………………………

silny jak lew ………………………………………………………………………………………………………

lwia furia ………………………………………………………………………………………………………….

Brawo! Zobacz ile już wiesz. Obejrzyj teraz krótki film o Aslanie – lwie, bohaterze lektury.

https://www.youtube.com/watch?v=IwEke2WGgi8 

3. Wymień więc przynajmniej osiem cech Aslana. Zapisz je w zeszycie.

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

https://www.youtube.com/watch?v=IwEke2WGgi8


4. Wyjaśnij teraz w zeszycie jak rozumiesz słowa: „Aslan – dobry duch w lwiej skórze”. Na pewno
potrafisz. Do dzieła!

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

5. Praca długoterminowa.  !!!
Masz tydzień! Przypomnij sobie opisy Aslana w książce i obraz w filmie. Odczytaj jeszcze raz notatki z
lekcji.  Napisz  pracę  twórcza   „  Aslan  –  dobry  duch  w  lwiej  skórze  –  charakterystyka  bohatera
literackiego”  na  komputerze  i  wyślij  ją  na  adres  b.smaszcz-turosieńska@zs.turosnkoscielna.pl.
Pamiętaj,  że  masz  tydzień,  a  praca  powinna  być  przynajmniej  na  2/3  strony  komputerowej.  Pisz
samodzielnie.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Wybrać odpowiednie wiadomości z tekstu lektury lub pamięci.

• Wyjaśnić znaczenie  podanych związków frazeologicznych.

• Wymienić cechy wyglądu i charakteru Aslana.

• Wyjaśnić znaczenie zdania „Aslan – dobry duch w lwiej skórze”.



Zagadnienie: “Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”  Clive  Staples Lewis.

Drogi uczniu i już ostatnia lekcja poświęcona lekturze. Mam nadzieję, że książka Ci się podobała.
Podsumujmy więc wszystkie istotne wiadomości związane z lekturą. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

Temat: Pożegnanie z Narnią – podsumowanie lektury.

2. Rozwiąż test z lektury na komputerze. Zaczynamy.

https://samequizy.pl/test-z-lektury-opowiesci-z-narni-lew-czarownica-i-stara-szafa/ 

I jak  Ci poszło? Udało się? Jaką ocenę wystawił Ci komputer?

3. A teraz wirtualny plan. Szybko, szybko, bo ucieka czas.

https://wordwall.net/pl/resource/350013/lew-czarownica-i-stara-szafa-plan-wydarze%C5%84 

4. Rozwiąż teraz krzyżówkę. Możesz ją przerysować do zeszytu lub wydrukować i wkleić. Koniecznie
wpisz w zeszycie rozwiązanie.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Znać treść lektury i wykorzystywać umiejętnie jej treść

https://wordwall.net/pl/resource/350013/lew-czarownica-i-stara-szafa-plan-wydarze%C5%84
https://samequizy.pl/test-z-lektury-opowiesci-z-narni-lew-czarownica-i-stara-szafa/


Zagadnienie:

Ortografia.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt i jeżeli masz w domu słownik ortograficzny. Właściwą pisownie możesz 
sprawdzić również w Internecie. Zaczynamy.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat:  Ortograficzne potyczki – ćwiczenia.
2. Obejrzyj i przypomnij zasady ortograficzne. Uważnie słuchaj!!!

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

https://www.youtube.com/watch?v=p2hYsLnUqGM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes 

Ułóż krótką notatkę z obejrzanych filmików i zapisz ja w zeszycie.

3. Wykonaj ćwiczenia :-). Jedne będą bardzo proste inne trudniejsze. Pobaw się :-)

https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/quiz_ortograficzny 

https://www.superkid.pl/kolorowanki-online 

A teraz dyktando. Sprawdź się. Wystaw sobie ocenę.

https://www.ortograf.pl/dyktando/dyktando-klasa-vi-z-o-i-u 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś znać treść zasady ortografii polskiej

• Powinieneś  wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce.

• Powinieneś  potrafić korzystać ze słownika ortograficznego.

• Powinieneś napisać krótką notatkę.

https://www.ortograf.pl/dyktando/dyktando-klasa-vi-z-o-i-u
https://www.superkid.pl/kolorowanki-online
https://www.quizme.pl/q/ewelkamag/quiz_ortograficzny
https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes
https://www.youtube.com/watch?v=WSucqiHTuDA
https://www.youtube.com/watch?v=p2hYsLnUqGM
https://www.youtube.com/watch?v=CYTvVErJHVI


Zagadnienie:

Zdanie pojedyncze

Drogi uczniu znasz już wszystkie części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie i 
okolicznik). Nie martw się jeżeli jeszcze sprawia Ci to problem. Powoli wszystko zapamiętasz, 
zrozumiesz. Dzisiaj spróbujemy porozmawiać o zdaniu pojedynczym. Zaczynamy.

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Analiza zdania pojedynczego.

1. Powtórzmy teraz części zdania i zobaczmy jak się robi wykres zdania pojedynczego. Zaczynamy.

http://agnieszkakochan.pl/zdanie-pojedyncze/ 

I koniecznie, jeszcze ten. Jest świetny!

https://www.youtube.com/watch?v=5g0DFmagrII 

Przepisz pod tematem przykłady prezentowane w filmie.

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

I na zakończenie. Przeprowadź analizę zdania pojedynczego podanego wypowiedzenia.

Wzór: Mała Kasia je czerwone jabłko 

Kasia – podmiot                 mała – przydawka                                czerwone - przydawka

je – orzeczenie                    jabłko - dopełnienie

https://www.youtube.com/watch?v=5g0DFmagrII
http://agnieszkakochan.pl/zdanie-pojedyncze/


Kasia -----------------je

jaka?                       co?

   /                               /

mała                        jabłko

                                   jakie?

                                      /

                                czerwone

        Teraz Ty :-). uda Ci się. Przeprowadź analizę zdania pojedynczego, sporządź wykres, napisz 
pytania i nazwij części zdania.

Mała Jola dała mamie czerwoną różę.

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

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś próbować wykonać analizę zdania pojedynczego.

• Powinieneś nazywać części zdania.















3.  Zapisz temat w zeszycie:

Nauka w akademii, czyli lekcja kleksografia i przędzenie liter.

4.  Przeczytaj teraz poniższy tekst. Następnie wyszukaj potrzebne informacje i uzupełnij ćwiczenie.

Otóż  wczoraj  pierwsza  lekcja  była  to  lekcja  kleksografii.  Naukę  tę  wymyślił  pan  Kleks,  abyśmy
wiedzieli, jak trzeba obchodzić się z atramentem. Kleksografia polega na tym, że na arkuszu papieru
robi się kilka dużych kleksów, po czym arkusz składa się na pół i kleksy rozmazują się po papierze,
przybierając kształty rozmaitych figur, zwierząt i postaci. Niekiedy z rozgniecionych kleksów powstają
całe obrazki, do których dopisujemy odpowiednie historyjki, wymyślone przez pana Kleksa. Myślę, że
sam pan Kleks  powstał  z  takiego właśnie  rozgniecionego atramentowego kleksa  i  dlatego  tak  się
nazywa.  Mateusz  jest  zdania,  że  po  panu  Kleksie  można  się  wszystkiego  spodziewać  i  że  moje
przypuszczenia  są  całkiem prawdopodobne.  Do  jednego  z  moich  obrazków pan  Kleks  ułożył  taki
dwuwiersz: Bardzo trudno jest mi orzec, Czy to ptak, czy nosorożec. Lekcja kleksografii niezmiernie
nam przypadła do gustu. Poszło na nią kilka flaszek atramentu i cały stos papieru, nie mówiąc już o
tym, że wszyscy byliśmy ubrudzeni atramentem aż po łokcie. Wieczorem musieliśmy użyć do mycia soku
cytrynowego,  gdyż  żaden  nie  mógł  odmyć  plam  z  naszych  rąk  i  twarzy.  Po  lekcji  kleksografii
zabraliśmy się  do przędzenia liter.  Zauważyliście  pewno wszyscy,  że drukowane litery w książkach
składają  się  z  czarnych  niteczek,  posplatanych  w  najrozmaitszy  sposób.  Pan  Kleks  nauczył  nas
rozplątywać  litery,  rozplatać  poszczególne  małe  niteczki  i  łączyć  je  w  jedną  długą  nitkę,  którą
następnie nawija się na szpulkę. W ten sposób nawinęliśmy już na szpulki mnóstwo książek z biblioteki
pana Kleksa, tak że na półkach zostały tylko puste stronice, bez liter. Z jednej książki można otrzymać
siedem, a czasem nawet osiem dużych szpulek czarnych nici, na których pan Kleks następnie wiąże
supełki.  Jest  to  największa pasja Pana Kleksa.  Potrafi  całymi godzinami siedzieć w fotelu albo w
powietrzu i wiązać supełki. Gdy zapytałem go, po co to robi, odrzekł mi wielce zdziwiony: – Jak to?
Czy nie rozumiesz? Przecież czytam! Przepuszczam litery przez palce i mogę w ten sposób przeczytać
całą książkę, nie męcząc wzroku. Gdy nawiniecie już na szpulki wszystkie moje książki, nauczę was
również czytać palcami. Przędzenie liter jest właściwie dość żmudne, ale wolę je niż czytanie wypisów
lub odrabianie zadań arytmetycznych. 

Ćwiczenie

Napisz w zeszycie w kilku zdaniach jak wyglądała lekcja kleksografii i przędzenia liter.  



Kleksografia  ……………………………………………………………………..……………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Przędzenia liter ……………………………………………………………………………………………………..

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

5. A teraz rusz głową i wymyśl swoją lekcję, którą Pan Kleks mógłby prowadzić w swojej Akademii.

Przedmiot ………………………………………………………………………………………………

Opis lekcji ………………………………………………………………………………………………

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Czytać  ze zrozumieniem

• Wybrać odpowiednie wiadomości z tekstu

• Napisać krótki opis swojej lekcji.

Temat: Niezwykła historia Mateusza.

Witam! Zapraszam Cię do przedstawienia historii niezwykłej, tajemniczej. Historii Mateusza.

1. Przeczytaj jeszcze raz rozdział II – „NIEZWYKŁA OPOWIEŚĆ MATEUSZA” 

http://www.stypendiada.pl/files/Akademia%20Pana%20Kleksa%20-%20klasa%204.pdf 

2. Zapisz starannie temat w zeszycie.

Temat: Niezwykła historia Mateusza.

3. Napisz teraz na brudno plan wydarzeń. Na pewno potrafisz! Następnie przepisz go starannie do
zeszytu.

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

http://www.stypendiada.pl/files/Akademia%20Pana%20Kleksa%20-%20klasa%204.pdf


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

4. Wykonałeś super pracę. Możesz być z siebie dumnym. W nagrodę by trochę odpocząć odsłuchaj
śpiewu prawdziwego szpaka. Prawda, że jest niesamowity:-)

https://www.youtube.com/watch?v=iHok0MPv0qk 

5. Paca domowa

Wyjaśnij  w 2-3 zdaniach czego szukał Adaś i dlaczego po usłyszeniu historii Mateuszka.  Starannie
zapisz odpowiedź w zeszycie.

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

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Czytać  ze zrozumieniem

• Wybrać odpowiednie wiadomości z tekstu

• Napisać plan wydarzeń i krótką własna wypowiedź.

https://www.youtube.com/watch?v=iHok0MPv0qk

