
KLASA 4 A i B 

TEMAT: W krainie baśni – „Świat baśni”                                                     (17. 03. 20 r.) 

1. Uczniowie przepisują do zeszytu wypowiedzenia i odgadują hasła (ćwiczenie ma celu 

sprawdzenie znajomości baśni). 

1. Brat Małgosi, który uwielbiał słodycze.  - ……………………………………….. 

2. Kolor kapturka, który nosiła bohaterka baśni o złym wilku. - ………………………………………..   

3. Imię Palucha, malutkiego chłopca. - ………………………………………………………. 

4. Potwór, którego pokochała piękna wielbicielka róż.  - ……………………………………………. 

5. Gadający sierściuch w butach.  - ………………………………………………… 

6. Np. siedmiomilowe. - ………………………………………………… 

7. Brat Gerdy. - ………………………………………………… 

8. Zamieszkała w lesie z krasnoludkami.  - ………………………………………………… 

9. Naprawdę malutka dziewczynka.  - ………………………………………………… 

10. Czarny charakter w baśni o Czerwonym Kapturku. - ………………………………………………… 

 

2. Obejrzenie prezentacji multimedialnej „W krainie baśni”. 

3. Definicja baśni i jej cechy (uczniowie przepisują notatkę do zeszytu lub drukują i wklejają) 

Baśń – gatunek utworu literackiego wywodzący się z twórczości  ludowej; dłuższa opowieść fikcyjna  

o treści fantastycznej. W baśniach pełno jest cudowności, magii, tajemniczości, a bohaterowie często 

uwikłani są w walkę z siłami nadprzyrodzonymi. 

CECHY BAŚNI: 
1. Nie można określić czasu i miejsca akcji. (Dawno, dawno temu...,  Za górami, za lasami...) 
2. Występują  postaci   realistyczne  (prawdopodobne  –  król,  szewczyk,  księżniczka)  i  fantastyczne        
(nieprawdopodobne  –  krasnoludki,  elfy,  wróżki,  czarownice,  smoki). 
3. Bohaterowie  są  pozytywni  (np.  sieroty,  dobre  wróżki,  krasnoludki pomocne  zwierzęta)     
    i   bohaterowie  negatywni   (np.  złe  macochy, złe królowe,  czarownice,  źli  ludzie). 
4. Mają miejsce wydarzenia fantastyczne (np. zamiana żaby w księżniczkę, podróżowanie  w  czasie   
    i  przestrzeni)  oraz  realistyczne. 
5. Rośliny,  zwierzęta, przedmioty, rzeczy, zjawiska posiadają cechy ludzkie: mówią ludzkim głosem,        
myślą, czują. 
6. Występują magiczne przedmioty, np. latający dywan, czarodziejska   różdżka. 
7. Dobro zawsze zwycięża, a zło przegrywa, dobro zostaje nagrodzone,  a zło ukarane, pokonane. 
8. Z   baśni   wypływa   morał,   nauka,   przesłanie. 
9. Baśń bawi, wzrusza i uczy odróżniać dobro od zła, wskazuje jak należy,  a jak nie  wolno   
postępować  w  życiu.  
 

4. Analiza planszy „Świat baśni” s. 212 (podręcznik) 
5. Ćwiczenie 1 s. 214 (podręcznik) – zapisywanie tytułów baśni zgodnie z zasadami 

ortograficznymi i interpunkcyjnymi: wielka litera, cudzysłów) 
6. Uczniowie zapisują znane im magiczne przedmioty z baśni. 
7. MUTLIBOOK: Baśnie H. CH. Andersena w świecie teatru lalkowego (do obejrzenia) 

 
 
 



WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW  

(dzieci starają się samodzielnie rozwiązywać zadania, ale w razie wątpliwości podaję rozwiązania) 

 

Rozwiązania do pkt. 1 

Brat Małgosi, który uwielbiał słodycze. JAŚ  

2. Kolor kapturka, który nosiła bohaterka baśni o złym wilku. CZERWONY  

3. Imię Palucha, malutkiego chłopca. TOMCIO  

4. Potwór, którego pokochała piękna wielbicielka róż. BESTIA  

5. Gadający sierściuch w butach. KOT  

6. Np. siedmiomilowe. BUTY  

7. Brat Gerdy. KAJ  

8. Zamieszkała w lesie z krasnoludkami. ŚNIEŻKA  

9. Naprawdę malutka dziewczynka. CALINECZKA  

10. Czarny charakter w baśni o Czerwonym Kapturku. WILK 

 

Rozwiązania do pkt. 5 

„Królowa Śniegu” 
„Tomcio Paluch” 
„Czerwony Kapturek” 
„Śpiąca królewna” 
„Kot w butach” 
„Piękna i bestia” 
 

Rozwiązania do pkt. 6 

MAGICZNE PRZEDMIOTY: lustro, kryształowa kula, czarodziejska różdżka, latający kufer, latający 

dywan, miotła, czapka niewidka, siedmiomilowe buty. 

 

ZALECENIA 

1) Przypominam także, że dzieci obowiązuje znajomość zasad pisowni „nie” z różnymi częściami 

mowy – powtarzają materiał do zaległego sprawdzianu + rozróżniane poznanych części mowy 

(rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek). 

2) Mogą czytać już lekturę „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” Andrzeja Maleszki. 

 

 

 

 



TEMAT: Dobroć nagrodzona – Ch. Perrault „Kopciuszek”                                         (18. 03. 20 r.) 

1. Zanim przeczytasz (ustnie). 

2. Czytanie baśni „Kopciuszek” s. 200 (podręcznik) 

3. Ćwiczenie 2 s. 205 (zapisane w zeszytach) 

CZAS AKCJI: pewnego razu, nieokreślony. 

MIEJSCE WYDARZEŃ: dom macochy, pałac królewicza w bliżej nieokreślonym miejscu. 

BOHATEROWIE: Kopciuszek, macocha i jej dwie córki, królewicz. 

4. Uczniowie zapisują w zeszytach plan wydarzeń. (próbują stworzyć plan samodzielnie) 

(przykładowy) PLAN WYDARZEŃ  
1. Wykonywanie przez Kopciuszka ciężkich prac w domu macochy. 
2. Ukazanie się ogłoszenia o balu. 
3. Zjawienie się wróżki. 
4. Smutek i płacz Kopciuszka z powodu nieuczestniczenia w balu. 
5. Zamiana dyni w piękną karocę. 
6. Przemiana myszek w konie. 
7. Zamiana jaszczurek w lokajów.  
8. Wyczarowanie przez wróżkę sukni i pantofelków dla Kopciuszka. 
9. Ostrzeżenie wróżki. 
10. Pojawienie się Kopciuszka na balu. 
11. Druga wizyta dziewczyny w pałacu królewicza. 
12. Zgubienie pantofelka przez Kopciuszka. 
13. Poszukiwania właścicielki szklanego bucika. 
14. Ślub Kopciuszka i królewicza. 

 

5. Ćwiczenie  4, 5, 6 s.205 – 206 (ustnie) 

6. Tabelka i uzupełnienie wniosku (pisemnie w zeszycie). 

BOHATERKI CECHA CHARAKTERU WYRAZ PRZECIWSTAWNY WYRAZ BLISKOZNACZNY 

macocha wyniosła, pyszna skromna zadufana 

siostry niewychowane kulturalne niegrzeczne 

Kopciuszek dobry egoistyczny uczynny 

 

Wniosek:  

W baśniach obok bohatera pozytywnego występuje bohater ................................ . Bohater 

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

............................. . W baśniach bohaterowie są ukazani na zasadzie przeciwieństw, czyli kontrastu. 

(podpowiedź: negatywny, zalety/walory, wady) 

7. Nowa wiadomość s. 206 (przeczytać) 

8. Ćwiczenie 7 s. 206 (ustnie) 



9. Uczniowie opisują ustnie trzy niezwykłe elementy występujące w baśni:  

• magiczny przedmiot,  

• fantastyczną postać,  

• nieprawdopodobne zdarzenie 

i samodzielnie uzupełniają pisemnie w zeszycie notatkę: 

 

Opisałem/łam trzy niezwykłe elementy, które pojawiły się w baśni „Kopciuszek”. Są to: 

postać – .............................., przedmiot – .............................., wydarzenie – ........................... . 

Uważam, że te elementy są fantastyczne, ponieważ ................................................................. .  

 

10. Ćwiczenie 8, 9, 10, 11 s. 206 (ustnie) 

11. Zapisanie i wyjaśnienie przysłowia: 

„Jak cię widzą, tak cię piszą” 

12. MULTIBOOK: Różne odsłony „Kopciuszka” 

                         Muzeum Baśni, Bajek i Opowieści 

(WSKAZÓWKA: oczywiście dzieci starają się wykonywać wszystkie zadania samodzielnie, tylko w razie wątpliwości 
korzystają z materiałów nauczyciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMAT: Humorystyczna wersja bajki o Kopciuszku – W. Chotomska „Kopciuszek        (19. 03. 20 r.) 
 

1. Uczniowie rysują pantofelek Kopciuszka. Następnie uzupełniają zdanie trzema pozytywnymi 
cechami charakteru. 
 
Chciałbym/Chciałabym, aby moje pantofelki nosiła osoba, która jest 
…………………………………….., ……………………………………………. i ……………………………………………….. . 
 

2. Czytanie tekstu s. 207 – 208 

3. Ćwiczenie 1 i 2 s. 208 (ustnie) 

4. Ćwiczenie 3 s. 208 (pisemnie w formie tabelki) 

 

„KOPCIUSZEK” CH. PERRAULT W. CHOTOMSKA 

PODOBIEŃSTWA 
 Tytułową bohaterką jest Kopciuszek. 

 Tekst zawiera pouczenie, czyli morał. 

RÓŻNICE 

- W tekście o wydarzeniach opowiada 
narrator. 
- Kolejne wydarzenia są wyodrębnione za 
pomocą akapitów. 
- Kopciuszek ma same przymioty /zalety. 

- Tekst składa się z wypowiedzi 
bohaterów. 
- Utwór jest podzielony na akty. 
- Kopciuszek ma wady. 
- Tekst jest humorystyczny. 

 
5. Nowa wiadomość s. 208 (przeczytać) 

6. Zapisanie w zeszytach definicji: 

dialog – rozmowa dwóch lub więcej osób 

monolog – dłuższa wypowiedź jednej osoby 

7. Ćwiczenie 5 i 6 s. 208 (ustnie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMAT: Wędrówka pełna przygód – „Kryształowa kula”                                      (20. 03. 20 r.) 
 

1. Czytanie baśni s. 214 (podręcznik) 
 

2. Określanie czasu i miejsca akcji (zapisanie w zeszytach) 
 

CZAS AKCJI: dawno temu, nieokreślony. 
MIEJSCE AKCJI: wielki las, wysoka góra, Zamek Złotego Słońca, strumyk u podnóża góry, 
chatka rybaka nad brzegiem morza (miejsca bliżej nieokreślone). 
 

3. Ćwiczenie 2 s. 217 w formie tabelki. 
 

MAGICZNEPRZEDMIOTY WŁAŚCIWOŚCI 

kapelusz spełnia życzenia 

lustro nigdy nie kłamie 

płomienne jajko o niezwykłej zawartości może spalić wszystko 

kryształowa kula może zniszczyć moc czarownika i przywrócić królewnie 
prawdziwą postać 

 
4. Ćwiczenie 4 s.217 (ustnie) 

 
5. Ćwiczenie 7 s. 217 (pisemnie) 

 
czarownik - ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podpowiedź: czar, oraz, nic, raz, car, kino, on) 
 

6. Ćwiczenie 6 s. 217 (pisemnie w zeszycie) 
(podpowiedź: przy strumieniu, za sprawą wieloryba, w dół) 

 

7. Ćwiczenie 8 s. 217 (pisemnie) 
 
 
 
 

 


