
Od 30. 03 do 03.04.2020 

 Język polski kl. VB  

Nauczyciel : Grażyna Dryl 

1. Zagadnienie : Praca z lekturą- Odbywamy  podróż  wraz  z Alicją w Krainę  Czarów. 

 Potrafię  wyszukiwać informacje  w tekście, wskażę bohaterów utworu, określę czas i miejsce 

zdarzeń, potrafię  tworzyć  plan wydarzeń 

  Przeczytaj  uważnie  informacje.  

Czas i miejsce akcji dzielą się w powieści na dwie płaszczyzny – akcja realna toczy się na angielskiej 

prowincji początku lat 60-tych XIX wieku, gdzie tytułowa bohaterka spędza letnie popołudnie w 

towarzystwie swojej siostry. Drugą płaszczyznę wyznacza wkroczenie w głąb Króliczej Nory, która 

prowadzi do Krainy Czarów przedstawionej jako rajski ogród pełen nierealnych stworzeń; czas traci 

tu swoje znaczenie i zdaje się pozbawiony swojej linearności, stąd też trudno określić jego ramy. Przygody 

Alicji okazują się wytworem krótkiej, trwającej zaledwie kilkadziesiąt minut drzemki. 

Bohaterowie tego świata ukrywają się pod alegorycznymi postaciami zwierząt i groteskowych 

kreatur, tak jak jest to w przypadku chociażby karcianej pary królewskiej. W ten sposób wyraziście i 

ostro zarysowani bohaterowie doskonale współgrają z naiwnością i prostotą, jakie cechują świat 

dzieci. 

 

 Polecenie 1. Wypisz z tekstu następujące  informacje  o lekturze 

Czas akcji utworu: 

 Miejsce  akcji: 

 Bohaterowie: 



 Polecenie 2  Przeczytaj plan wydarzeń, na podstawie  jego ułóż swój  własny dotyczący  lektury. 

1. Odpoczynek Alicji i starszej siostry w ogrodzie. 

2. Niespodziewane zjawienie się Białego Królika. 

3. Alicja podąża za Królikiem. 

4. Dziewczynka trafia do pomieszczenia z zamkniętymi drzwiami, na stoliku widzi złoty kluczyk. 

5. Nieudane próby Alicji zmniejszenia swojego wzrostu. 

6. Ponowne zjawienie się Królika – nazwanie Alicji „Marianną” i uczynienie jej swoją służącą. 

7. Wachlarz i rękawiczki znów pomniejszają Alicję. 

8. Alicja wypija płyn z buteleczki w domu Królika i osiąga gigantyczne rozmiary. 

9. Dziewczynka zjada ciastka i ponownie zmniejszenie się. 

10. Rada Gąsienicy, by dziewczynka spróbowała grzyba. 

11. Dom Księżnej – kucharka przygotowuje pieprzową zupę. 

12. Zamienienie się niemowlęcia w prosiaka na rękach Alicji. 

13. Alicja gawędzi z Kotem z Cheshire. 

14. Szalone przyjęcie u Zająca Marca. 

15. Gra w krykieta u Królowej Kier. 

16. Surowe oblicze Królowej i jej kategoryczne wyroki. 

17. Pościg za głową Kota Cheshire skazanego na ścięcie. 

18. Uwolnienie Księżnej z lochu przez Alicję. 

19. Historia Fałszywego Żółwia. 

20. Rakowy Kadryl i dziwaczne rymowanki Alicji. 

21. Sprawa gwardzisty oskarżonego o kradzież ciastek. 

22. Próba obrony gwardzisty przez Alicję – odważna dyskusja z Królową. 

23. Ucieczka Alicji. 

24. Powrót do rzeczywistości – ocknięcie się ze snu. 

25. Rozważania o dzieciństwie starszej siostry Alicji. 

 Dla  chętnych: Zapisz  w zeszycie plan szczegółowy  z lektury Alicja w Krainie Czarów. 

2. Zagadnienie : Praca z lekturą „Alicja w Krainie  Czarów”  Być w dobrych stosunkach z Czasem… 

Potrafię  wyszukiwać informację  w tekście, czytam tekst ze zrozumieniem 

 Przejdź do podanej  strony,  po wejściu kliknij w  prawym rogu uruchom tam  pojawi  się  tekst o 

czasie. Przeczytaj  tekst. 

http://scholaris.pl/zasob/110470?eid[]=PODST&sid[]=HIST3&bid=0&iid=&api= 

 Polecenie 1 Wypisz fragmenty dotyczące czasu   do zeszytu. 

 Polecenie 2 Narysuj zegar i zaplanuj  w formie pisemnej  swój  dzień .Pamiętaj motywem  

przewodnim  jest czas. 

 Dla chętnych: Przeczytaj  uważnie rozdział z książki „Szalony podwieczorek”, zwróć  uwagę jak 

Kapelusznik  zarządza czasem. 

3. Zagadnienie: Praca  z lekturą „Alicja w Krainie  Czarów”  - Czy Alicja mogłaby być 

moją przyjaciółką?- forma charakterystyki  postaci. 

Potrafię  dokonać opisu postaci  literackiej 

 Posłuchaj informacji  o tym  jak należy  napisać  charakterystykę  postaci  literackiej. 

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

 Przejdź  do kolejnej  prezentacji,  w  niej znajdziesz    schemat  pisania charakterystyki postaci  

http://scholaris.pl/zasob/110470?eid%5b%5d=PODST&sid%5b%5d=HIST3&bid=0&iid=&api=
https://www.youtube.com/watch?v=OncZmrYs02I


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

 

 Polecenie  1  Zapisz  do zeszytu  schemat charakterystyki .  

  Polecenie 2  Korzystając z treści  książki „Alicja w Krainie Czarów” spróbuj wypisać do zeszytu    

informacje o Alicji, pamiętaj  o schemacie.  

 Skorzystaj  z rysonotki ( rysunek  można  powiększyć na ekranie  komputera):  Możesz    wykonać  

podobny rysunek. 

 PRACA  DLA CHĘTNYCH : Stwórz rysonotkę  o Kapeluszniku. 

 

 

Biblioteka poleca: 

 

audiobook "Alicja w Krainie Czarów" 

https://www.youtube.com/watch?v=t0TfihggZC0 

 

film "Alicja w Krainie Czarów" 

https://zalukaj.online/filmy-online/alicja-w-krainie-czarow-2010-zalukaj-caly-film-online-pl/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDltqm8QGzE
https://www.youtube.com/watch?v=t0TfihggZC0
https://zalukaj.online/filmy-online/alicja-w-krainie-czarow-2010-zalukaj-caly-film-online-pl/


 Zagadnienie 4  Spacerkiem  wśród  słowników. 

Poznam wybrane słowniki, potrafię   określić  ich przeznaczenie 

 Proponuję wykorzystanie ponownie  strony www.epodreczniki.pl  Myślę, że spodobają się 

Wam zadania interaktywne, za pomocą których sprawdzicie samodzielnie wiedzę. 

Jak to zrobić? Pokazuję krok po kroku: 

 Oto  bezpośredni  link do  lekcji dotyczy  słowników 

 Czytaj i słuchaj  uważnie  , wykonuj  polecenia a zarazem sprawdzisz sam siebie . 

   https://epodreczniki.pl/a/slownik-zawsze-pod-reka/D1DpZGTG0 

 Polecenie 1  Wykonaj w zeszycie  ćwiczenia nr 2, 5, 7, 12  

 Skorzystaj  ze słownika  ortograficznego 

Możesz wykonać   ćwiczenia  z zeszytu ćwiczeń  str.43- 44. 

 Informacje o słownikach  możesz  przeczytać  z podręcznika str. 148- 152 

 Dla  chętnych:  Ułóż własne hasło do słownika  języka  polskiego wzorując się  na podanym w e- 

podręczniku. 

 Powodzenia! 

 

http://www.epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/a/slownik-zawsze-pod-reka/D1DpZGTG0

