
25,26.05.2020 r. - poniedziałek, wtorek 

Temat: Zbójca o wrażliwym sercu. 

Podręcznik s. 244-247. 

Kochani! W poniedziałek i wtorek będziecie poznawać utwór Adama Mickiewicza, który 

nosi tytuł “Powrót taty”. Wiem, troszkę nie to święto, ponieważ 26 maja obchodzimy święto 

naszych mam, a uroczystość tatusiów jest dopiero w czerwcu, ale ten utwór opowiada o 

uczuciach dzieciaków do taty. Myślę, że spokojnie można to uczucie odnieść do naszych 

mam. Pamiętajcie, że każda mama to wyjątkowa i wspaniała kobieta. Zawsze należy się jej 

szacunek i miłość. Wycałujcie mamusie w ich dniu i życzcie wszystkiego, co tylko sobie 

wymarzą.  

Zadanie 1 - Proszę posłuchajcie utworu.  

https://www.youtube.com/watch?v=bfYYd5BHD-A 

Zadanie 2 – Wrzucam również tekst do śledzenia.   

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-powrot-taty.pdf 

Zadanie 3 – Mamy przedstawioną historie stęsknionych dzieciaków za swoim tatą. 

Rodzeństwo wyrusza z polecenia mamy pomodlić się za tatę, który jest w podróży. Modląc 

się na pagórku dzieci dostrzegają wracającego ojca. Niestety, dochodzi do napadu zbójców. 

Puszczają jednak bandyci wolno ojca z potomstwem.  

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.  

1. Dlaczego zbójcy puścili wolno ojca i dzieci? 

2. Jak zostali przedstawieni zbójcy? Czy dobrze postępowali? 

27,28.05.2020 r. - środa, czwartek 

Temat: Co jest w życiu najważniejsze?  

Podręcznik s. 248-252.  

Witam na lekcji środowej i czwartkowej. Kochani, dziś będzie troszkę oooooo... magii. Nie 

będzie to magia zwykła, lecz magia miłości! Jest to jedna z piękniejszych baśni o tym, jak 

miłość zmienia nasze postrzeganie innych, świata i siebie.  

Zadanie 1 - Proszę przeczytać poniższy tekst.  

https://www.youtube.com/watch?v=bfYYd5BHD-A
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-powrot-taty.pdf


 



 



 



 



 

Zadanie 2 - Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.  

1. Jak wyglądał Knyps?  

2. Czy wygląd Knypsa się zmienił?  

3. Dlaczego księżniczka poczuła się mądra? (Podpowiedź do pytania 2 i 3 jest w 4 

linijkach na ostatniej stornie “Czasem wróżka czar...”. 

4. Co sprawiła, że Knyps i księżniczka obdarzyli się nawzajem swymi zaletami? Czy 

stało się to za sprawą wróżki? 

Zadanie 3 - Proszę przepisać notatkę.  

Baśń zwraca nasza uwagę na to, co uważamy za ważne w życiu. Knyps przywiązywał wagę 

do tego jak wygląda i miał kompleksy, księżniczka uważała się za głupią. Miłość obojga i 

wspólna akceptacja swoich wad doprowadziła do tego, że żadne z nich nie wytykało swoich 

złych stron.  



Zadanie 4 - Zastanów się i napisz w 3 zdaniach o tym, co jest dla Ciebie najważniejsze w 

życiu. Może jak Knyps uważasz, że to wygląd jest tym, co decyduje o szczęściu w życiu, a 

może wręcz przeciwnie – stawiasz na wartości oczom niewidoczne? 

29.05.2020 r. - piątek 

Temat: Jak ciekawie opowiadać?  

Podręcznik s. 259-260.  

Kochani! Bardzo, bardzo często na lekcji, nawet nieświadomie opowiadaliście różne historie. 

Czy to śmieszne z dnia wczorajszego, czy o tym, co było na przerwie. Sztuka opowiadania 

jest bardzo ważna i przez całą szkolną drogę będziecie ją udoskonalać. Dzisiaj jedna właśnie 

z tych lekcji, która ma rozwinąć Wasze umiejętności w tym zakresie. Opowiadanie na języku 

polskim może być różne - przedstawienie treści danego tekstu, wymyślenie dalszych losów 

bohaterów lub stworzenie swojej wersji opowiadania z danymi postaciami. Aby każde z tych 

opowiadań było idealne, kompletne warto urozmaicić tekst. W związku z tym starajcie się 

wprowadzić dialog. Nie musi on być długi. Wystarczy krótka wymiana zdań między 

bohaterami Waszej opowieści. Starajcie się stosować zwroty akcji, czyli jakieś zaskakujące 

wydarzenia. Jest to ważny punkt, ponieważ zaciekawia to czytelnika, co będzie dalej, gdy 

wydarzenia nie są oczywiste. W zakończeniu warto wymyślić jakąś puentę, czyli pouczenie 

wynikające z tekstu. Jest to świetne podsumowanie opowiadania.  

Zadanie 1- Proszę spojrzeć na przykładowe opowiadanie.  



 

Zadanie 2 - Proszę wykonać poniższe zadanie.  

 

Zadanie 3 - Proszę napisać krótkie (max 150 słów) opowiadanie o tym, co przydarzyło Ci się 

podczas kwarantanny. Wszelakie pomysły mile widziane, można posłużyć się fikcją i 

wymyślić historię. Proszę użyć dialogi, zwrot akcji i zakończyć puentą. W razie pytań służę 

pomocą.  


