
Język polski klasa V Szkoły Podstawowej – Ewa Ścisłowska 

 

27.04.2020r. 

Temat: Już wiem, już umiem (1 godzina) 

(spotkanie na Messengerze, godz. 11:00) 

Wspólne wykonanie testu Do Młodego Czytelnika str.283-284. 

Praca w domu: 

Przypomnij sobie treść lektury pt. Opowieści z Narnii C.S. Lewisa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28.04.2020 r. 

Temat: Witajcie w Narnii (1 godzina) 

(spotkanie na Messengerze, godz. 11:00) 

1. Życie i twórczość autora. Uzupełnij zdania: 

 C. S. Lewis żył w latach ……………………… 

 Był………………………, profesorem ……………………… 

i …………………………… 

 Stworzył cykl „………………………………” 

2. Czas i miejsce wydarzeń - wykonanie ćw. 1. str. 293. 

3. Co wiemy o narratorze? 

Praca w domu: 

Zaznacz w książce fragmenty opisujące Narnię oraz jej mieszkańców.  

Termin wykonania: na jutro.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29.04.2020r. 

Temat: Świat po jednej i drugiej stronie szafy… (2 godziny) 

(spotkanie na Messengerze, godz. 11:00) 

1. Skojarzenie związane z krainą śniegu. 

2. Odpowiedź na pytania: 

 Kiedy i gdzie toczyła się akcja powieści, zanim Łucja odkryła tajemnicze 

przejście w szafie? 

 Który świat przedstawiony w utworze można uznać za realistyczny, a który – za 

fantastyczny? 

 Wymień postaci realistyczne i fantastyczne. 

 Jak długo trwały wydarzenia w Narnii? 

 Jak wyglądała Narnia i jej mieszkańcy? 

Praca w domu: 



1. Zgromadź informacje na temat jednego z czworga dzieci. 

2. Wypełnij kartę pracy O postaci i wyślij do mnie do 05.05.2020 r. Pracę wykonaj 

czytelnie i starannie. 



Karta pracy O postaci 

 
 
Uzupełnij informacje o wybranym bohaterze z książki Opowieści z Narni. Lew, Czarownica 

i stara szafa. 

 
imię: ______________________________________________ 

przydomek: ________________________________________ 

informacje ogólne: __________________________________ 

___________________________________________________ 

atrybuty: __________________________________________ 

umiejętności/moce: __________________________________ 

___________________________________________________ 

cechy charakteru: ___________________________________ 

___________________________________________________ 

inne: ______________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu narysuj postać 



30.04.2020r. 

Temat: Bohaterowie opowieści (1 godzina) 

(spotkanie na Messengerze, godz. 11:00) 

1. Sprawdzenie pracy domowej. 

2. Odpowiedź na pytania: 

 Czym spośród rodzeństwa wyróżniał się Edmund? 

 Co spowodowało, że dał się zwieść czarownicy? 

 Co wiemy o Białej Czarownicy? 

 Odpowiedz, jak wyglądało życie w Narnii za panowania czarownicy? 

3. Wprowadzenie pojęć bohater główny (pierwszoplanowy) i bohater 

drugoplanowy. 

 


