
język polski kl. IV  15 – 19  lutego 2021 

 

Temat 1: Każdy może pokonad słabości i stad się Królem  Narnii. 

1. Porozmawiajmy o dziecięcych bohaterach książki. Kto jest Twoją ulubioną postacią i 

dlaczego? Kogo podziwiasz i dlaczego? 

 

2. Zastanów się dlaczego Edmund z własnej woli stał się więźniem Czarownicy? 

 

 

3. Spróbuj napisad charakterystykę Edmunda. W tym celu odpowiedz na poniższe 

pytania i zrób krótkie notatki w zeszycie. Wykonaj to dwiczenie z pomocą lektury. 

 

 Kim jest Edmund? 

 Dlaczego się znalazł w domu Profesora? 

 Dlaczego często się złościł? 

 Kiedy po raz pierwszy znalazł się w Narnii? 

 Co się wówczas wydarzyło? 

 Na czym polegała zdrada, której się dopuścił? 

 Czego nauczyły go trudne doświadczenia? 

 Jak odkupił swoje złe postępowanie? 

 

4. Sporządź listę cech bohatera  i zilustruj je przykładami zachowania bohatera. 

 

                            EDMUND  

Jaki jest? 
 

Co o tym świadczy? 

  

  

  

  

 

 

5. Napisz krótką charakterystykę postaci Edmunda. Kliknij w poniższe linki a znajdziesz 

kilka podpowiedzi, jak  zredagowad taką wypowiedź. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/224617100152891739/ 

 

http://koloredaktorow.blogspot.com/2016/11/opis-postaci-wskazowki.htm 

 

https://pl.pinterest.com/pin/224617100152891739/
http://koloredaktorow.blogspot.com/2016/11/opis-postaci-wskazowki.htm


Temat 2: Bitwa od której zależał los Narnii. 

 

 

 Kliknij w poniższy link i zobacz ekranizację powieści C.P. Lewisa 

 

https://www.cda.pl/video/21488031e 

 

1. Zastanów się nad znaczeniem bitwy między siłami Aslana a  wojskami Białej 

Czarownicy. Odpowiedz na poniższe pytania. 

 

 Powiedz, w jaki sposób i kiedy zaginęła Czarownica? 

 Zapisz, o czym myśli Piotr- dowódca wojsk Aslana. 

 Jaki myślisz, co by się stało, gdyby jednak Biała Czarownica pokonała wojska Aslana? 

 

 

2. Porównaj przekaz literacki z wersją filmowa przebiegu bitwy. W tym celu odszukaj 

odpowiednie fragmenty książki, a następnie uzupełnij poniższą tabelę w zeszycie. 

 

------------------------------ KSIĄŻKA FILM 

PRZEBIEG BITWY   

ŚRODKI WYRAZU   

   

 

 

 

3. W kilku zdaniach wypowiedz się na temat tego, który przekaz  bitwy (literacki czy 

filmowy) bardziej ci odpowiada. Uzasadnij swoje zdanie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cda.pl/video/21488031e


Temat 3: Gramatyka- dwiczenia utrwalające. 

 

 Kliknij w poniższe linki i rozwiąż dwiczenia utrwalające wiadomości o 

poznanych już częściach mowy. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/7718585/polski/labirynt-rzeczowniki 

https://wordwall.net/pl/resource/887522/polski/rzeczowniki 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/5939802/przymiotnik 

https://wordwall.net/pl/resource/407643/polski/przymiotnik 

https://wordwall.net/pl/resource/7104014/polski/przymiotnik 

 

 

Temat 4: Na wspólnym podwórku- jak rozwiązywad konflikty? 

 

1. Zastanów się nad tym, jak zgodnie korzystad ze wspólnego podwórka? 

 

2. Przyjrzyj się poniższej planszy i na jej podstawie  

 

 Powiedz kogo i w jakiej sytuacji przedstawiono, 

 Nazwij emocje towarzyszące wyobrażonym postaciom i objaśnij, co – według 

ciebie- pozwala nam je odczytad. 

 

 

3. Zwród uwagę na postaci na pierwszym planie. Zastanów się – co można zrobid , by 

zażegnad konflikt między chłopcem a dziewczynką? 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/7718585/polski/labirynt-rzeczowniki
https://wordwall.net/pl/resource/887522/polski/rzeczowniki
https://wordwall.net/pl/resource/5939802/przymiotnik
https://wordwall.net/pl/resource/407643/polski/przymiotnik
https://wordwall.net/pl/resource/7104014/polski/przymiotnik


 

 

 

 

 



 

Temat 5: Niezwykła ulica, niezwykły dom. Podwórkowe historie. 

 



 



 

 

1. Jakie jest twoje pierwsze wrażenie po przeczytaniu utworu. Powiedz, co cię  

zaskoczyło, zdziwiło, rozśmieszyło. 

 

 Zapisz przebieg rozmowy na temat nowych mieszkaoców, którą będą prowadzid 

bohaterowie opowiadania : Ulica, Dom nr 8, Szyby, Okiennice i Brama. Ustal o jakich 

wydarzeniach będą mówid poszczególni bohaterowie 



 

. Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole 
podstawowej  pt.  „Między nami. Język polski 4 ” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz 
zasoby Internetu  (  linki w poszczególnych scenariuszach lekcji).  

 

 



 

 

 

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole 
podstawowej  pt.  „Między nami. Język polski 4 ” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz 
zasoby internetu  (  linki w poszczególnych scenariuszach lekcji).  

 


