
Moja klaso pragnę Was poinformować, że wszystko sobie dokładnie przeliczyłam i nie zdążymy już w 

tym roku omówić kolejnej lektury. Tak więc „Tajemniczy ogród” zostawimy sobie na szóstą klasię.  

 

02.06.2020 

TEMAT: Wielka misja. 

 

1. Ułóż zdanie z wyrazów podanych na królewskich koronach. Zapisz hasło w wyznaczonym miejscu.  

 

Propozycja zdania:  

wybrana do udziału w misji, aby wypełniła się przepowiedni, Czwórka rodzeństwa została 

 

Hasło: ………………………………………………………………………………………….. 

 

2. W ramce zapisane są w przypadkowej kolejności wydarzenia zaistniałe od momentu spotkania 

dzieci z Wielkim Lwem, aż do wyzwolenia Narnii spod władzy Białej Czarownicy. Zapisz plan w 

odpowiedniej kolejności. 

 

Przybycie posłańca Białej Czarownicy. Pasowanie Piotra na Pogromcę Wilka. Ożywienie posągów. 

Pokonanie wiedźmy. Zabicie Lwa przez Białą Czarownicę. Rozbicie obozu 

w Brodzie Beruny. Cofnięcie wyroku przez Śmierć. Zuzanna w niebezpieczeństwie. Odbicie 

Edmunda. Starcie Piotra z Maugrimem.  Przełamanie Kamiennego Stołu. Spotkanie dzieci 

z Wielkim Lwem. Rozmowa Aslana z  wiedźmą. Podróż dziewczynek na grzbiecie Aslana 

w stronę zamczyska Czarownicy. Panowanie w Narnii Synów Adama i Córek Ewy. Droga Aslana z 

towarzyszkami w stronę Kamiennego Stołu. Pomoc myszek w rozwiązaniu powrozów krępujących 

Lwa. Powrót na pole bitwy. Uzdrowienie Edmunda. 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………………… 

11. ……………………………………………………………………………………………… 



12. ……………………………………………………………………………………………… 

13. ……………………………………………………………………………………………… 

14. ……………………………………………………………………………………………… 

15. ……………………………………………………………………………………………… 

16. ……………………………………………………………………………………………… 

17. ……………………………………………………………………………………………… 

18. ……………………………………………………………………………………………… 

19. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.06.2020 

 

TEMAT: W krainie, która czeka na wyzwolenie. 

 

1. Zastanów się czy postacie występujące w lekturze można jednoznacznie określić jako dobre lub złe? 

2. NOTATKA: schemat metaplanu przedstawiający sytuację w Narnii: 

 

Sytuacja panująca w Narnii 

Jak jest? Jak powinno być? 

– Kraina od bardzo dawna jest wyłącznie w 

śnieżnej szacie. 

– Zamieszkujący te zimne tereny są pogrążeni w 

smutku i przygnębieni brakiem słońca, zieleni i 

śpiewu ptaków. 

– Nad całą Narnią panuje Biała Czarownica, 

której moc sprawia, że cały czas jest mroźna 

zima, ale nigdy nie ma świąt Bożego Narodzenia. 

– Mieszkańcy kraju muszą być bezwzględnie 

posłuszni, w przeciwnym razie zostają 

zamienieni w kamienne posągi. 

– Czarownica podstępem zdobyła władzę, która 

należy się, według przepowiedni, wyłącznie 

człowiekowi. 

– Proroctwo zapowiada śmierć Białej 

Czarownicy w przypadku, gdy na tronie w Ker-

Paravel zasiądzie dwóch Synów Adama i dwie 

Córki Ewy. 

– Wiedźma za wszelką cenę chce utrzymać się 

przy władzy, dlatego wypatruje, czy w Narnii nie 

pojawi się człowiek. Każdą istotę ludzką chce 

pozbawić życia. 

– Władczyni zmusza swoich poddanych do 

szpiegowania i tropienia ludzkich śladów. 

– Mieszkańcy, którzy nie sprzyjają Białej 

Czarownicy, z utęsknieniem wyczekują 

przybycia Aslana. Ufają, że ten Pan całej puszczy 

i syn Wielkiego Władcy-Zza-Morza zniszczy 

wiedźmę i da początek wiecznej wiośnie.  

– Narnia powinna należeć do Synów Adama i 

Córek Ewy – prawowitych pretendentów do 

tronów w Ker-Paravel. 

– Na tej ziemi winna być wiosna i panować 

radość. 

– Mieszkańcy mają obowiązek domagać się 

swoich praw do szczęścia. Powinni się 

zbuntować przeciwko Białej Czarownicy. 

– W pierwszej kolejności należałoby podstępem 

zniszczyć różdżkę wiedźmy i w ten sposób 

pozbawić ją czarodziejskiej mocy. 

– Zamiast czekać długie lata na Lwa 

wyzwoliciela, wszyscy winni się zjednoczyć i 

zacząć walczyć. 



Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? 

– Czarownica pochodzi z rodu dżinnów i olbrzymów, i dlatego jest na wskroś zła i przebiegła. 

– Używa swych czarów wobec niepokornych mieszkańców. 

– Bojąc się Białej Czarownicy, niektórzy mieszkańcy są na jej usługach. 

– Lew Aslan zbyt długo nie pojawiał się w Narnii. 

Wnioski 

– Sytuacja w Narnii nie wygląda najlepiej. 

– Mieszkańcy są zastraszeni i częściowo ulegli Białej Czarownicy. 

– Marzą o powrocie wiosny. 

– Ufają w mądrość i siłę Króla puszczy. 

– Z utęsknieniem wyczekują dobrego Lwa – wyzwoliciela. 

– Wierzą, że dobro w końcu zwycięży nad złem. 

 

 

Zadanie domowe tylko dla osób chętnych: zapisz jakie płynęły korzyści z pojawienia się w Narnii 

Aslana: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.06.2020 

 

 

TEMAT: Dlaczego warto czytać książki? 

 

1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika ze str. 288. 

2. Jako notatkę zapisz: 

 

ADAPTACJA  → TO PRZYSTOSOWANIE UTWORU LITERACKIEGO (KSIĄŻKI) DO 

WYSTAWIENIA DO NA SCENIE LUB DO NAKRĘCENIA FILMU.  

 

3. Która z przeczytanych książek zrobiła na Tobie największe wrażenie? Uzasadnij w kilku zdaniach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.06.2020 

TEMAT: Jak napisać dedykację? 

 

1. Podręcznik str. 298 – przyjrzyj się informacjom.  

 

2. NOTATKA 

 

Dedykacja może mieć dwa znaczenia: 

a) drukowana zazwyczaj na początku utworu wypowiedź autora o tym, że dane dzieło 

poświęca on jakiejś określonej osobie. Taka dedykacja znajduje się na początku „Małego 

Księcia”. 

b) formuła na książce, fotografii lub innym przedmiocie, informująca o ofiarowaniu komuś 

danej rzeczy, napisana własnoręcznie przez ofiarodawcę i podpisana przez niego np. w 

książkach na zakończenie roku.  

3. Pod tematem lekcji wykonaj polecenie: idziesz na urodziny do kolegi/ koleżanki. W 

prezencie ofiarowujesz mu książkę. Napisz jak wyglądałaby dedykacja napisana przez Ciebie 

na tę okazję.  

 


