
Klasa II B 

31.03.2020 – wtorek 

Temat: Calineczka. 

 

Podręcznik str. 46 – 47  

� Zapoznać się z tekstem lektury - uczniowie, którzy nie przeczytali baśni (skrócony 
tekst w załączniku 1-(podany na dole strony pod linią) 

Karty ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 50 –  53 

Karty matematyczne klasa 2 część 4 str. 70 (jeśli to już macie zrobione to nic nie 

zadaję) 

Notatka do zeszytu od polskiego (proszę przepisać) 

Dn. 31.03.2020r. 

Temat: Calineczka- Hans Christian Andersen. 

Baśń „Calineczka” należy do najpiękniejszych baśni Andersena. Jest to opowieść o losach 

małej dziewczynki, którą spotkały rozmaite przygody w świecie przyrody. Calineczka jest 

bardzo dobra i uczynna, obdarzona wrażliwą duszą i wielkim sercem. Jej dobroć zostaje 

wynagrodzona. 

Miejsce akcji: Gdzieś w Danii, dom pewnej kobiety, bagna i błota nad rzeką, las, nora 
myszy polnej, ciepłe kraje. 
Czas akcji: dawno temu, od wiosny do jesieni następnego roku. 
Bohaterowie: kobieta, Calineczka, żaba i jej syn, mysz polna, kret, jaskółka, książę elfów. 
Plan wydarzeń: 

1. Marzenia kobiety o dziecku. 
2. Pojawienie się Calineczki w kwiatku. 
3. Porwanie dziewczynki przez ropuchę. 
4. Plan ropuchy związany ze ślubem jej syna z Calineczką. 
5. Uwolnienie Calineczki przez ryby. 
6. Podróż po rzece na listku. 
7. Porwanie przez chrabąszcza. 
8. Lato spędzone na łące. 
9. Pobyt u polnej myszy. 
10. Planowanie ślubu kreta z Calineczką. 
11. Pomoc jaskółce. 
12. Ucieczka do ciepłych krajów. 
13. Spotkanie z elfem. 
14. Ślub Calineczki z elfem. 



Morał: Baśń uczy nas, że jeżeli komuś pomożemy, to na pewno ten ktoś się nam 
odwzajemni, gdy sami będziemy tej pomocy potrzebować. Baśń zawiera także pouczenie, 
abyśmy nie uszczęśliwiali nikogo na siłę, tak jak żaba czy mysz, kiedy wyszukiwały dla 
Calineczki mężów nie takich, jakich by sobie ona życzyła. 

Notatka do zeszytu od polskiego. 
Załącznik 2 

Skany Podręcznika i Ćwiczeń -(podany na dole strony pod linią) 
Załącznik 3 

Kolorowanka- proszę ładnie pokolorować obrazek, wyciąć i wkleić do zeszytu od polskiego. -
(podany na dole strony pod linią) 


