
kl. IV 
1. Temat: Podróż do baśniowej krainy czas zacząć! 
 

Od wczesnego dzieciństwa mieliście kontakt z baśniami, przenosiliście się do baśniowych 
krain. Jak opiszecie baśniowe krainy? Co tam się działo? 
 
Przyjrzyjcie się obrazowi  ze strony 199. Jaki ma tytuł?  Czy dostrzegacie związek między obrazem 
a tytułem działu, który rozpoczynamy?  
Ustnie rozwiążcie ćwiczenia 1,2,4 s. 199 
 
Pod tematem zapiszcie rozwiązanie ćw. 3 s .199 (pamiętajcie o budowaniu wypowiedzi pełnymi 
zdaniami). 
 
Praca domowa:  W zeszycie namaluj  swoją baśniową krainę i napisz (minimum 5 zdań), co w niej 
się może zdarzyć. 
 
2., 3. Temat: Dlaczego utwór Kopciuszek  to baśń? (2godz.) 
 

Na pewno znacie Kopciuszka , ale dziś nie tylko trzeba dokładnie sobie przypomnieć 
wydarzenia. Poznacie definicję baśni i sprawdzicie , dlaczego Kopciuszek  to baśń.  

Utwór jest obszerny ( s. 200)  i dużo w nim trudnych wyrazów, dlatego najpierw zapoznajcie 
się z objaśnieniami z marginesów, później przeczytajcie cały tekst, zwracając uwagę na kolejne 
wydarzenia , bo będziecie wykonywać ćwiczenia związane z porządkowaniem  zdarzeń.  

Rozwiążcie ćwiczenia z załącznika   Świat baśni. 
Przećwiczcie ustne opowiadanie baśni. 
Rozwiążcie ćwiczenia  z załącznika Kim jesteś, Kopciuszku? 
Wpiszcie do zeszytu rozwiązanie ćwiczenia podanego poniżej; zapamiętaj cechy baśni. 
 
Ćwiczenie 
Uzupełnij zdania odpowiednio dobranymi wyrazami z ramki ( tam, gdzie to konieczne, zmieniaj 
zakończenia słów). 
Baśń to opowieść pisana ……………..…., czyli ciągiem, w której obok bohatera  ……………..…. 
występuje bohater ……………..…. . Oznacza to, że w baśniach bohaterowie są ukazani na 
zasadzie……………..….  , ale ……………..…. zawsze zwycięża  ……………..…. , więc  baśnie 
mają szczęśliwe  zakończenie.     ……………..….  i ……………..…. są  tu nieokreślone.  
Obok postaci rzeczywistych występują postacie ……………..…. .Są też nierealne  
i magiczne ……………..…. i ……………..… .  W baśniach występuje ……………..…. , tzn. np. 
zwierzęta, przyroda i przedmioty są ożywione i zachowują się jak ludzie. Każda baśń zawiera 
ziarenko prawdy oraz ……………..…. , czyli pouczenie. 
 
pozytywny, proza, negatywny, kontrast, uosobienie, dobro, czas, zło, miejsce, fantastyczne , 
postacie, morał, zdarzenia 
 
Praca domowa: Pisemnie ćwiczenie 5 s. 205. Pamiętaj, że zawsze obowiązuje piękne czytanie i 
opowiadanie omawianego tekstu. 
 
4. Temat:  Humorystyczna wersja baśni o Kopciuszku. 
 
 

Zapoznajcie się z tekstem  W. Chotomskiej Kopciuszek ,s. 207 
Jakie są  różnice i podobieństw między baśnią Charles’a Perraulta a tekstem Wandy 

Chotomskiej? 



Zapoznajcie się definicją  dialogu i monologu, s. 208. Który niedawno omawiany utwór 
miał podobną formę?  Policzcie, ile osób wypowiada się w utworze. Wskażcie krótki monolog  
w tekście. 

W zeszycie rozwiążcie ćw. 1,2 s. 208. 
 
Praca domowa : W zeszycie indywidualnie wykonajcie ćw. 7 s. 208 . Afisz / plakat teatralny może 
nas   „zaprosić” na przedstawienie. Jeśli masz w domu zaproszenie np. na urodziny czy inną 
uroczystość, przygotuj na następną lekcję. 
 
5. Temat: Wysyłam do Was serdeczne zaproszenie. 
 

Odnaleźliście przykładowe zaproszenia? Do kogo były kierowane? Kto je kierował? Z jakiej 
okazji? Gdzie i kiedy odbywała się uroczystość? 

 
Ważne wiadomości o zaproszeniu i przykład tej formy wypowiedzi macie na s. 209; 

dokładnie przeczytajcie wiadomości. 
 
Rozwiążcie zadania z załącznika Elementy zaproszenia. 
W zeszycie wykonajcie ćw. 3s. 210 
 
Praca domowa : ćw. 4 s. 210 ( zeszycie lub w formie tzw. bileciku włożonego do zeszytu). 
 

 
 


