
Klasa 4 

01.06.2020 r. - poniedziałek 

Temat: Dzień każdego z nas. 

Kochani! Dzisiaj Dzień Dziecka – Wasze święto. Myślę, że dorośli też je celebrują i tego 

dnia wspominają swoje dzieciństwo. Pamiętajcie, że bycie dzieckiem to wspaniały czas w 

życiu! Zawsze w różnych etapach życia, będziecie wracać pamięcią do tych czasów. Życzę 

Wam ogromu sił, uśmiechniętej twarzyczki, dużo słodkości i pięknych snów. W szkole 

miejcie same piątki i spełniajcie swoje marzenia! Świat należy do Was        

Z okazji dzisiejszej daty lekcji nie ma. W ramach zadania proszę spędzić troszkę czasu z 

rodzicami, rodzeństwem lub dziadkami.  

 

Źródło: https://teb.pl/miasta/gdansk/aktualnosci/dzien-dziecka,2997  

02.06.2020 r. - wtorek 

Temat: Humor w szkole latania.  

Dzień dobry! Wracamy dzisiaj do nauki i naszej lektury. “Kajko i Kokosz. Szkoła latania” to 

komiks, który na pewno rozbawił Was w wielu momentach. Czas zastanowić się nad tym, co 

nas śmieszyło w tym komiksie i dlaczego.  

Zadanie 1 – Proszę się zastanowić i uzupełnić notatkę.  

Postać, która mnie rozbawiła to …............................................., dlatego że 

…........................................ 



Wydarzenie, które mnie rozbawiło to …....................................., ponieważ 

…........................................ 

Zadanie 2 – Przypomnij sobie, jaką moc posiadała fujarka i w jaki sposób działała.   

Moc fujarki - ...................................... 

Jak fujarka działała na:  

- Łamignata? …................................................... 

- Hegemona? ….................................................. 

03.06.2020 r. - środa 

Temat: Bohaterowie komiksu.  

Witam! Ciąg dalszy naszych zmagań z komiksem przed Wami       Dzisiaj trzeba 

przypomnieć sobie postaci, które występują w naszej lekturze.  

Zadanie 1 - Proszę uzupełnić tabelkę na podstawie komiksu. Jeżeli pojawią się jakieś 

problemy, napisz do mnie       Wystarcza 3 informację do każdej z postaci.  

Bohater Opis 

Łamignat  Zbój, mąż czarownicy Jagi, mieszka w 

chatce nad jeziorem. 

Hegemon  

 

Mirmił 

 

 

Kajko 

 

 

 

Kokosz 

 

 

Czarownica Jaga  

 

 

 

Zadanie 2 - Odpowiedź na pytania.  

1. Który z bohaterów najbardziej wzbudził Twoja sympatię (którego najbardziej 

polubiłeś/łaś?). Dlaczego?  

2. Czy Łamignat był typowym zbójem? (Podpowiedź: co robił i w jakim celu?).  

04.06.2020 r. - czwartek 

Temat: Uczniowie szkoły czarownic.  

Kochani, dzisiaj będzie lekcja o szkole, troszkę innej od tej, do której uczęszczacie. Szkoła 

latania czarownic była miejscem, w którym pojawili się nasi bohaterowie.  

Zadanie 1 – Narysuj przedmioty, które obowiązywały uczniów na zajęciach teoretycznych.  

Zadanie 2 - Odpowiedź na pytania.  

1. Jak myślisz, dlaczego w szkole uczyły się same kobiety? 

2. Jaką karę otrzymali Kajko i Kokosz za nocne wybryki? Czy była to słuszna kara? 



3. Dlaczego bohaterom nie udało się dolecieć do domu?  

05.06.2020 r. - piątek  

Temat: Porozmawiajmy o komiksach.  

Podręcznik s. 312-313.  

Moi drodzy! Jak już doskonale wiecie “Kajko i Kokosz” to seria komiksów. Dzisiaj czas, 

abyście poznali bardzo krótką historię komiksów oraz ich bohaterów.  

Zadanie 1 - Proszę przeczytać poniższa grafikę i odpowiedzieć na pytania poniżej. W razie 

problemów, proszę do mnie pisać.  



 



 

1. Od jakich angielskich słów pochodzi wyraz “komiks” i co oznacza?  

2. Jakie były pierwsze komiksy w Polsce?  
3. Czy lubisz czytać komiksy? Dlaczego? 



4. Jakie znasz postacie komiksowe?  

 

 


