
Język polski kl. IV 

Dzień dobry! W tym tygodniu (20-24.04.2020r.) proponuję następujące tematy. 

 

1. Temat: Podróż do baśniowej krainy. Charles Perrault „ Kopciuszek”. 

 Przeczytaj baśń s. 200- 205. 

 Napisz w zeszycie ramowy plan wydarzeń. 

 Napisz ( dwa, trzy zdania ), jakie emocje wzbudziły w Tobie zdarzenia przedstawione 

w baśni. Następnie przedstaw je w formie graficznej (rysunku) za pomocą 

emotikonów. 

 Przerysuj i uzupełnij tabelę, a następnie przepisz wniosek. 

 

Bohaterki 

Cecha 

charakteru 

Wyraz 

przeciwstawny 

Wyraz 

bliskoznaczny 

macocha    

siostry    

Kopciuszek    

 

WNIOSEK: W baśniach obok bohatera pozytywnego występuje bohater negatywny. Bohater 

pozytywny to postać, która ma same zalety, zaś u bohatera negatywnego widzimy same wady. 

Podsumowując, w baśniach bohaterowie są ukazani na zasadzie przeciwieństw, czyli 

kontrastu. 

 Na kartce formatu A4 wykonaj rysunki trzech niezwykłych elementów występujących 

w baśni. Narysuj: 

 magiczny przedmiot, 

 fantastyczną postać, 

 nieprawdopodobne zdarzenie. 

Następnie uzupełnij notatkę: 

 Narysowałam / narysowałem trzy niezwykłe elementy, które pojawiły się w baśni  

„ Kopciuszek”. Są to: postać - ………………………., przedmiot - …………………………….., 

wydarzenie - ……………………………. . Uważam, że te elementy są fantastyczne, ponieważ 

…………………………. . 

Rysunki wraz z notatką wyślij na maila.  

 Przepisz do zeszytu definicję baśni s. 206. 
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 Wykonaj w zeszycie ćw. 12, s. 206. 

 

2. Temat: „ Gdy u panny brudna nóżka, nie będzie królewny z Kopciuszka!”.  

              Humorystyczna wersja baśni o Kopciuszku. 

 Przeczytaj tekst s. 207- 208. 

 Zaprojektuj w zeszycie pantofelki dla Kopciuszka. Następnie przepisz i uzupełnij tekst 

trzema pozytywnymi cechami charakteru:  

Chciałabym / Chciałbym, aby moje pantofelki nosiła osoba, która jest ……………, 

…………………… i  ……………………….. .     

 Napisz w zeszycie, co przydarzyło się Kopciuszkowi, bohaterce utworu Wandy 

Chotomskiej. 

 Przepisz do zeszytu Nową wiadomość s. 208. 

 Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 2, 6, s. 208. 

UWAGA! Zdalne lekcje z języka polskiego Będą się odbywać we wtorki, czwartki  

i piątki w godz. 9.00 – 10.00, link na stronie internetowej szkoły. Do usłyszenia!! 

 

 


