
Klasa 4a 

Wszystkie tematy są udostępniane  przeze mnie w aplikacji padlet.com. Zachęcam do korzystania! 

Znajdziecie tam m.in. karty pracy, odpowiedzi do zadań. Możecie też na bieżąco zadawać pytania.  

Klasa 4a https://padlet.com/asurulo/v93zc7x0hrmnv6fd 

 

Temat 49 (08. 06. 2020 r.) 

W małym kinie nikt już dzisiaj nie gra na pianinie…  

1. Przemyśl i odpowiedz na pytania: Czy lubisz chodzić do kina? Co w kinie najbardziej cię przyciąga? 

(sala kinowa, atmosfera, sam film) – nie trzeba zapisywać! 

2. Przeczytaj wiersz K. I. Gałczyńskiego pt. Małe kina (podr. s. 292) 

3. Zapisz notatkę: 

Małe kina z wiersza K. I. Gałczyńskiego mają swoją niepowtarzalną atmosferę. Po zakupie biletu u 

kasjerki wkracza się w tajemniczą ciemność Sali. Widz siada na czerwonym fotelu i może oglądać film. 

Smuga światła bijąca od ekranu ma w sobie coś magicznego. 

4. Wykonaj w zeszycie zad. 2 ze str. 293. 

 

Temat 50 (09. 06. 2020 r.) 

Co się komu przydarzyło?  (B. Ostrowicka, Eliksir przygód) 

1. Przeczytaj fragment powieści E. Ostrowickiej, pt. Eliksir przygód – podr. str. 299 

2. Uporządkuj w odpowiedniej kolejności podane punkty planu wydarzeń. Zapisz je w zeszycie. 

Wyprawa do ruin.                  Rozmowa Karoliny z nową koleżanką.                    Ucieczka Ani.  

Plotkowanie o pannie w białej sukni.      Wyjaśnienia Helenki.                    Dziwne pytania.  

Spotkanie trzech dziewcząt.                        Zauważenie nieznajomej.  

 

Temat 51 (10. 06. 2020 r.) 

Jeśli nie Biała Dama, to kto? (B. Ostrowicka, Eliksir przygód) 

1. Pracuj z tekstem przeczytanym wczoraj (B. Ostrowicka, Eliksir przygód  - podr. str. 299) 

2. Wyjaśnij powód dziwnego  zachowania Helenki. (nie zapisuj) 

3. Podaj kilka dowodów, że Helenka pochodzi z innych czasów.  

https://padlet.com/asurulo/v93zc7x0hrmnv6fd


Zapisz: 

 Helenka jest bohaterką pochodzącą z innych czasów, ponieważ: 

• używa innego niż współczesne nastolatki języka, 

•  

•  

4. Wymyśl, jak Helenka mogła znaleźć się we współczesnych czasach? (zapisz krótko w zeszycie na ten 

temat) 

 

Temat 52 (15. 06. 2020 r.) 

Legenda Winnetou, (Karol May, Winnetou) 

1. Przeczytaj fragment powieści K. Maya pt. Winnetou (podręcznik str. 303) 

2. Uporządkuj elementy świata przedstawionego we fragmencie powieści (czas, miejsce, 

bohaterowie, najważniejsze wydarzenia). Zanotuj informacje w ciekawej formie graficznej. 

 

Temat 53 (19. 06. 2020 r.) 

W roli badacza indiańskiej kultury (Karol May, Winnetou) 

1. Pracuj z tekstem przeczytanym na poprzedniej lekcji. 

2. Krótko odpowiedz w zeszycie na pytania (nie trzeba przepisywać pytań!) 

• Do czego służy Indianom punks? 

• Co oznacza białe pióro we włosach Kamancza? 

• Jak nazywa się groźna indiańska broń? 

• Czyje imię powinien podać ktoś, kto nie ma swojego imienia? 

• Jaki przedmiot według Indian zapewnia ochronę i bezpieczeństwo? 

• Z kim nie wypada siedzieć przy ognisku? 

• Co jest oznaką żałoby u Indian? 

• Dokąd zmierzają dusze wojowników po śmierci? 

• Co jest znakiem pokoju u Indian? 

 

 


