
Dzień dobry! 

Na początek sprawdź, czy dobrze wykonałeś zadania z poprzedniej lekcji. 

 

Klucz odpowiedzi: 

Bohaterowie realistyczni Bohaterowie fantastyczni 

Rodzeństwo Pevensie: Piotr, Zuzanna, 

Edmund, Łucja, Profesor, Pani Macready 

 

pan Tumnus, pan Bóbr i pani Bobrowa, 

Aslan, Biała Czarownica 

  

Zwolennicy Białej Czarownicy Zwolennicy Aslana 

wilk Maugrim 

wiedźmy 

karzeł 

małpoludy 

ogry 

wilkołaki 

wilki 

duchy drzew 

srożyce 

zmory 

widma 

ifryty 

orki 

harpie 

upiory 

minotaury 

ghule 

lud spod muchomora 

państwo Bobrowie 

drozd 

Święty Mikołaj 

faun Tumnus 

centaury 

jednorożce 

jelenie 

orły 

nimfy leśne 

nimfy wodne 

byk z głową mężczyzny 

pelikany 

wielki pies 

leopardy 

olbrzym Grzmotołup 

lew 

krasnale 

wiewiórki 

lis 

satyry 

 

 

Zapisz teraz temat dzisiejszej lekcji i postępuj zgodnie z poleceniami. 

 

Temat: Co wydarzyło się w Narnii? 

 

Główny konflikt w powieści występuje pomiędzy reprezentującym dobro 

Aslanem, a złą i groźną Białą Czarownicą, która pragnie zniszczyć krainę Narnii. 

Akcja rozpoczyna się, kiedy dzieci odkrywają Narnię i dowiadują się, że Biała 

Czarownica aresztowała pana Tumnusa. Aslan powraca do Narnii i przełamuje 

zaklęcie czarownicy. Nadchodzi Boże Narodzenie. Edmund zdradza swoje rodzeństwo 

i ma oddać swoje życie Białej Czarownicy. Punktem kulminacyjnym jest poświęcenie 

życia przez Aslana, by Edmund mógł żyć.   

Rozwiązanie akcji następuje po zmartwychwstaniu Aslana podczas 

ostatecznego starcia sił Czarownicy ze zwolennikami Aslana, a także przejęciem 

rządów nad Narnią przez dzieci Pevensie.  

 

 



Zadania na dziś: 

1. Wejdź na stronę https://wordwall.net/pl/resource/600686/polski/plan-

wydarze%C5%84, wykonaj ćwiczenie, sprawdź, a następnie uporządkowany 

prawidłowo plan wydarzeń wpisz do zeszytu. 

2. Wykonaj w zeszycie oba poniższe schematy na temat wyprawy do Kamiennego Stołu. 

Pierwszy dotyczy Białej Czarownicy i jej planów. Drugi to cele i osiągnięcia Bobrów 

z rodzeństwem Pevensie.  

 

Wyprawa Białej Czarownicy 

1. Jaki jest cel? 

 

 

  

5. Jakie utrudniania są w drodze?   2. Kto uczestniczy? 

 

 

 

 

  

4. Co się dzieje w czasie wyprawy?           3. W jaki sposób przemieszcza się 

drużyna? 

 

 

Wyprawa do 

Kamiennego 

Stołu 

https://wordwall.net/pl/resource/600686/polski/plan-wydarze%C5%84
https://wordwall.net/pl/resource/600686/polski/plan-wydarze%C5%84


Wyprawa pod wodzą Pana Bobra 

1. Jaki jest cel? 

 

 

5. Jakie utrudniania są w drodze?            2. Kto uczestniczy? 

 

 

 

 

 

4. Co się dzieje w czasie wyprawy?           3. W jaki sposób przemieszcza się 

drużyna?  

 

 

3. Zadanie dla chętnych. Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę z lektury, weź udział w 

turnieju. Możesz przysłać mi swój wynik. 

https://wordwall.net/pl/resource/600695/polski/opowie%c5%9bci-z-narnii-quiz 

 

 

 

 

Wyprawa do 

Kamiennego 

Stołu 

https://wordwall.net/pl/resource/600695/polski/opowie%c5%9bci-z-narnii-quiz

