
UWAGA: 

Klasa IV B 

Wszystkie lekcje wpisujemy do zeszytów! Temat, data, notatka, praca domowa! 

Prace domowe  na oceny: 

•         (wypracowania) przysyłamy w plikach tekstowych, 

•         rysunki, notatki z zeszytu , 

•         zeszyty ćwiczeń – karty pracy online, 

•         filmiki 

na wskazany wcześniej adres mailowy lub na grupę, ściśle według moich wskazań kto,  

kiedy i co. 

Oceny ze zdalnej nauki wpisujemy na bieżąco do dzienniczków po odkreśleniu falowaną linią 

dotychczas uzyskanych ocen. 

  

31.03.2020 r. 

Temat: Kim był Pan Twardowski? 
Na początek: zabawa w skojarzenia. Proszę zapisać na słoneczku skojarzenia do słowa 

czarnoksiężnik.  

Następnie odczytać legendę „O mistrzu Twardowskim” z podręcznika str. 176. Musicie po 

dzisiejszej lekcji ustnie odpowiedzieć na pytanie: Kim był pan Twardowski?  

I dlaczego podpisał z diabłem cyrograf (umowę)? Oraz w jaki sposób czart przechytrzył 

szlachcica?  

Następnie w zeszycie wykonujemy metaplan, czyli uzupełniamy schemat odpowiedziami: 

PAN TWARDOWSKI 

  

  

  

Jak postępował                                    Jak powinien postąpić?                        Dlaczego nie 

postąpił tak, jak 

pan Twardowski?                                                                                      powinien? 

  

W dalszej części proszę o zapisanie w zeszycie słów bliskoznacznych do wyrazów: 

przechytrzyć, harce, sprytny, diabeł. Możecie skorzystać ze „Słownika synonimów” lub 

„Słownika wyrazów bliskoznacznych”, lub z pomocy osoby starszej. 

Uzupełnieniem lekcji będą dwie części rysunkowej legendy. Link do filmu zamieszczam 

poniżej. Udostępnię też na naszej grupie: 

https://www.youtube.com/watch?v=_LECJc-rRHA 

https://www.youtube.com/watch?v=f_qA4GAfVUo 

Jako pracę domową proszę wpisać wyjaśnienie powiedzeń: Co nagle, to po diable. Jak się 
człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. 
A pracę tę na grupie prześle mi: Hubert Mielczarek, Alicja Uptas, Pluta Mateusz. 

  

01.04.2020 r. 

Temat: Przed czym czmychnął diabeł? 



Legendę o panu Twardowskim znał też nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, jednak 

jego historię przedstawił nieco inaczej. Nadał jej formę rytmicznego wiersza, nie pisał prozą. 

Zatytułował swą balladę: „Pani Twardowska”. Na początek proszę o odsłuchanie lektury 

obowiązkowej w pliku audio, link poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=fhHbhqyM5Zo 

Teraz sami zabierzcie się do odczytania tekstu. Pamiętajcie o sprawdzaniu znaczeń trudnych 

wyrazów w przypisach umieszczonych obok tekstu lub pod nim. 

 Następnie musicie porównać legendę czytaną na poprzedniej lekcji i tę mickiewiczowską – 

ćw.10 str. 183 podręcznik. 

Teraz coś relaksującego – film rysunkowy na podstawie ballady A. Mickiewicza – dla 

utrwalenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=HnM2hv7BFsE 

Praca domowa: W minimum 5 zdaniach powiedz, która wersja historii pana Twardowskiego 

podobała Ci się najbardziej. Swój wybór uzasadnij. 

Dla chętnych na poniedziałek 6.04.: Napisz wypracowanie na 100 słów, w którym 

scharakteryzujesz pana Twardowskiego tzn. opiszesz jego wygląd zewnętrzny, strój, 

zamiłowania, charakter, zachowanie.  

Pracę obowiązkową przesyłają na grupie: Patryk Pałubski, Olga Wąchała. 

  

  

03.04.2020 r. 

Temat: Niezwykłe spotkanie. 
Na początek proszę odpowiedzieć na pytanie: Którą postać, ze znanej Wam legendy, 

chcielibyście spotkać i dlaczego? 

Następnie szukamy w Internecie lub domowej biblioteczce legendy „O złotej kaczce”  

i czytamy oraz zapisujemy ramowy plan wydarzeń. 

Dalej przeczytaj tekst z podręcznika s. 184-186 i narysuj portret Złotego Kaczora. 

Zastanów się, jaki wpływ na nasze życie może mieć plotka? Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

Praca domowa: 

Dokończ zdania: 

Dobrze jest być popularnym, ponieważ … 

Źle jest być popularnym, ponieważ … 

  

 


