
Lekcja 26 

Temat: Szewczyk - baśniowy superbohater. O.Kolberg: „O szewczyku”. 

Cel: poznajemy baśń i jej autora, wyciągamy wnioski z postępowania bohatera. 

Materiały: zeszyt, podręcznik, wskazana strona internetowa 

1. Na dzisiejszej lekcji poznasz baśń o szewczyku, ale zanim ją przeczytasz, proszę, obejrzyj 

film o autorze baśni - Oskarze Kolbergu. 

https://www.youtube.com/watch?v=H54RK5nYeRk. 

2. Na podstawie filmu napisz krótką notatkę w formie słoneczka o O. Kolbergu. 

3. Przeczytaj baśń ze str. 232-234 w podręczniku. 

4. Już wiesz, w jaki sposób szewczyk pomógł zwierzętom i jak one mu się odwdzięczyły. 

Uzupełnij tabelę (w zeszycie): 

 

Zwierzęta 

 

 

Co szewczyk zrobił dla zwierząt? Co zwierzęta zrobiły dla 

szewczyka? 

 

mrówki    

   

 

 

 

 

pszczoły  

 

 

rybki 

   

 

 

 

 

kaczki 

    

 

 

 

 

 

5. Uzupełnij tekst (w zeszycie): 

Szewczyk nie mógł przejść obojętnie obok potrzebujących pomocy zwierząt, zatem 

był ………………. . 

Bohater nie przestraszył się gróźb czarownicy, więc wykazał się ………………… . 

Szewczyk zakochał się w księżniczce od pierwszego wejrzenia, co świadczy o tym, że 

był ……………………. . 

Praca domowa: pol. 7 str. 234. 

Lekcja 27 i 28 

Temat: O niesłychanych decyzjach pewnego króla.  

Cel: określamy rolę i zadania króla w państwie, poznajemy „Baśń o królu Dardanelu”, 

oceniamy decyzje bohatera. 

Materiały: zeszyt, podręcznik, kredki 

1. Narysuj w zeszycie króla, zapisz, jakimi cechami powinien odznaczać się prawdziwy król 

(np. sprawiedliwy, mądry  itd.) 

                                                                    

                                                                             KRÓL 

2. Odpowiedz pisemnie na pytania - jednym zdaniem (pytań nie przepisuj): 

a)  Jakie są obowiązki i zajęcia władcy? 

b) Co jest najtrudniejsze w byciu władcą? 

c)  Czym powinien kierować się władca w podejmowaniu decyzji? 

d)  Jakie mogą być powody rezygnacji władcy ze stanowiska? 

3. Przeczytajcie baśń o królu Dardanelu - podręcznik, strony 235 - 237 

4. A teraz napisz  jakimi cechami odznaczał się Dardanel? (Np. nowoczesny, pomysłowy itp.) 

                                                                      DARDANEL 

5.Uzupełnij wypowiedź (zapisz w zeszycie): 

Król Dardanel  był dobrym/złym władcą, ponieważ …………………………. . 

https://www.youtube.com/watch?v=H54RK5nYeRk


6. Narysuj w zeszycie trasę wędrówki Dardanela po opuszczeniu zamku. Zaznacz zamek i 

inne miejsca, o których jest mowa w baśni. 

7. Baśń o królu Dardanelu jest utworem humorystycznym. Świadczą o tym wypowiedzi, 

sytuacje i zabawni bohaterowie. Wymień po jednym przykładzie z utworu. 

Sytuacja - 

Bohater - 

Wypowiedź - 

Praca domowa  

Napisz opowiadanie o dalszych przygodach króla Dardanela, który opuścił swój zamek. 

Pracę prześlij nauczycielowi w ciągu czterech dni roboczych od daty realizacji lekcji. 

Lekcja 29 

Temat: Pisownia wyrazów z „ch” i „h”. 

Cel: poznajemy zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”. 

Materiały: zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

1. Ułóż historyjkę z wykorzystaniem wyrazów: 

chudy, ochota, chrupiąca, chałka, bochenek chleba, chwila, chmura, chusta 

Użyj wszystkich słów. 

2. Do podanego wyrazu dopisz rymujące się z nim słowo zawierające „ch”, np. 

poducha - plucha                                           

kruche -                                                        

piach - 

mucha - 

3. Przeczytaj nową wiadomość o pisowni „ch”- podręcznik, strona 239. Zapisz ją w zeszycie. 

4. A teraz  o pisowni wyrazów z „h”. 

Wybierz jeden z tematów: 

a) „Na hałaśliwej ulicy” 

b) „Hotel na  Podhalu” 

c) „U hrabiny w ogrodzie” 

d) „Na lekcji historii” 

Do wybranego tematu zapisz jak najwięcej pasujących wyrazów z „h” Możesz narysować 

ilustrację przedstawiającą wybrany przez ciebie temat. 

5. Przeczytaj nową wiadomość o pisowni wyrazów z „h”. Zapisz ją w zeszycie. 

Lekcja 30   

Temat: O długowłosej pannie uwięzionej w wieży. 

Cel:  powtarzamy wiadomości o baśniach. 

Materiały: zeszyt, wskazana strona internetowa 

Ostatnio poznaliście wiele baśni. Czas, aby powtórzyć wiadomości o tym gatunku literatury. 

Wykonajcie ćwiczenia z epodręcznika (oprócz 12), które pomogą Wam utrwalić 

najważniejsze informacje: 

https://epodreczniki.pl/a/o-dlugowlosej-pannie-uwiezionej-w-wiezy/D19vgif2Y 

*Praca dla chętnych: polecenie 14 str. 248 z podręcznika szkolnego. 
                                                                                            

https://epodreczniki.pl/a/o-dlugowlosej-pannie-uwiezionej-w-wiezy/D19vgif2Y

