
język polski kl. IV  8 – 12  lutego 2021 

 

Temat 1:  „Jaki to był dzieo?”. Co nazywa przymiotnik i jak się odmienia? 

 

WAŻNE WIADOMOŚCI !!! 

 

 



 

 

 

 



 Kliknij w poniższy link i zapoznaj się z prezentacją  

https://view.genial.ly/5e95c0be27cb3a0e10750190/presentation-przymiotnik 

 

 

 

Temat 2: Części mowy – rzeczownik i przymiotnik. Dwiczenia interaktywne utrwalające     

wiadomości. 

 

 Kliknij w poniższe linki i wykonaj dwiczenia z części mowy: rzeczownika i przymiotnika 

 

RZECZOWNIK - DWICZENIA 

https://samequizy.pl/sprawdzian-z-rzeczownika/ 

https://wordwall.net/pl/resource/1157025/polski/rzeczownik 

https://wordwall.net/pl/resource/535297/polski/odmiana-przez-przypadki 

 

 PRZYMIOTNIK- DWICZENIA 

https://wordwall.net/pl/resource/3112163/przymiotnik-klasa-iv 

https://wordwall.net/pl/resource/1011406/przymiotnik-przys%C5%82%C3%B3wek-klasa-iii-

d 

https://wordwall.net/pl/resource/6375481/polski/przymiotnik 
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Temat 3: Baśniowy świat „Opowieści z Narni”. 

 

 Kliknij w poniższy link i zobacz prezentację na temat lektury: 

 

https://view.genial.ly/5fc1641045f1430d9d71b444/learning-experience-challenges-

opowiesci-z-narnii-cykl-lekcji-kl-5 

 

1. Co najbardziej  zainteresowało cię w książce? 

 

2. Czy chciałbyś się znaleźd w świecie opisanym w „Opowieściach z Narnii”? Dlaczego? 

 

3. Uporządkuj wydarzenia w poniższej tabeli: 

 

WYDARZENIA W ŚWIECIE REALNYM WYDARZENIA W ŚWIECIE NARNII 
 

1. Przybycie dzieci do domu 
            Profesora. 

2.  Zwiedzanie domu. 

3. Pierwsze przejście Łucji do Narnii. 
4. Spotkanie z panem Tumnusem. 

5. Powrót Łucji z Narnii i dalszy ciąg 
zabawy. 
6. Zabawa w chowanego. 

 

 7. Wizyta Łucji i Edmunda w Narnii. 
8. Spotkanie chłopca z Białą Czarownicą. 

9. Wspolny powrot Łucji i Edmunda 
z niezwykłej krainy i kłamstwo 
chłopca. 
10. Rozmowa z Profesorem o dziwnym 
zachowaniu Łucji. 
11. Ucieczka dzieci przed gośdmi 
zwiedzającymi dom i schowanie się 
do starej szafy. 

 

 12. Znalezienie się czworga rodzeostwa 
w Narnii i początek wspolnych 
przygod. 
13. Udanie się dzieci do pieczary 
pana Tumnusa i odkrycie prawdy 
o uwięzieniu fauna. 
14. Podążanie za drozdem i wizyta 
u paostwa Bobrow. 
15. Podroż Edmunda do pałacu Białej 
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Czarownicy i zdrada. 
16. Ukrycie się paostwa Bobrow 
i dzieci w bezpiecznej jamie w obawie 
przed zemstą wiedźmy. 
17. Spotkanie ze świętym Mikołajem. 
18. Poszukiwania dzieci przez Białą 
Czarownicę. 
19. Dotarcie bohaterow do obozu 
Aslana. 
20. Pokonanie wilka przez Piotra. 
21. Uratowanie Edmunda z rąk Białej 
Czarownicy przez grupę pościgową 
Aslana. 
22. Spotkanie Aslana z Białą Czarownicą. 
23. Przeniesienie obozu Aslana pod 
Brod Beruny. 
24. Ofiara Aslana złożona na 
Kamiennym Stole. 
25. Zwycięstwo Lwa nad śmiercią. 
26. Ożywienie posągow w domu 
Czarownicy. 
27. Pokonanie Białej Czarownicy 
w bitwie. 
28. Ukoronowanie dzieci w Ker-Paravel 
i odejście Aslana. 

 

 

Temat 4: „Lew, czarownica i stara szafa”- opowieśd o cudownej sile wyobraźni. 

Temat 5: „Opowieści z Narni” – opowieśd o zwycięstwie dobra nad złem. 

 

1. Odszukaj fragmenty opisujące reakcje dzieci i Profesora na wiadomośd o istnieniu 

Narnii (rozdział. 3 „Z powrotem po tamtej stronie drzwi”, zakooczenie rozdz. 17  

„Polowanie na Białego Jelenia” i  udziel odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

 Dlaczego rodzeostwo nie chciało wierzyd Łucji  opowiadającej o spotkaniu z 

Tumnusem? 

 Z jakiego  powodu  Profesor uwierzył dzieciom, że odwiedziły Narnię? 

 Kto może zostad królem Narnii? 

 

2. Konkurs na najpiękniejszą baśniową  opowieśd z krainy Narnii. Wymyśl kolejną 

przygodę, którą mogłoby przeżyd rodzeostwo w baśniowej krainie. 



3. Przypomnij sobie fragmenty powieści Levisa, które dotyczą postaci Aslana  

i Czarownicy. 

 

4. Uzupełnij poniższą tabelę z opisem dwóch postaci: 

 

------------------------ ASLAN 
 

CZAROWNICA 

wygląd postaci 
 

  

pochodzenie 
 

  

Uczucia, które budzi 
postad, w innych 
bohaterach. 

  

Narysuj 
charakterystyczny dla 
bohatera  umowny 
znak,, symbol. 

  

cechy charakteru 
 

  

 

5. Ustal przyczyny przegranej Czarownicy. 

 

6. Opisz reakcje mieszkaoców Narnii na wieśd o zwycięstwie Aslana nad armią Białej 

Czarownicy. 

 

7. Kliknij w poniższe linki i rozwiąż dwiczenia. 

 

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

 

https://wordwall.net/pl/resource/8589372/opowie%C5%9Bci-z-narni 

 

https://wordwall.net/pl/resource/8508335/mapa-narnii 

 

 

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).  
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