
Konspekt zajęć otwartych – 19 kwietnia 2021 r. 

Nauczyciel języka polskiego : mgr Anna Bartosiak 

2 godzina lekcyjna 

miejsce – platforma Zoom (online) 

 

 

Temat zajęć : O dwóch światach szafą oddzielonych 

 

Temat na podstawie lektury – S. C. Lewis ,,Opowieści z Narni. Lew, Czarownica i stara 

szafa” 

klasa: 5a  

 

cele: 

 uczeń zna treść lektury ,,Opowieści z Narni”; 

  potrafi wyrazić swoje wrażenia na temat przeczytanego tekstu; 

  porządkuje wydarzenia, o których mowa w książce;  

 aktywnie uczestniczy  w lekcji dzieląc się swoimi spostrzeżeniami; 

  opowiada o wydarzeniach; określa czas i miejsce wydarzeń 

 propagowanie wśród uczniów właściwego zachowania się  w internecie. 

 

Formy: praca zbiorowa i indywidualna 

Metody:  pogadanka, opowiadanie, opis,  

Materiały dydaktyczne: film ,,Opowieści z Narni”  (fragment), prezentacja genially, karta 

pracy – ikony, zeszyt, lektura 

 

Przebieg zajęć 

1. Czynności organizacyjne:  powitanie, sprawdzenie obecności, utrwalenie informacji z 

poprzednich zajęć, określenie celu zajęć. 

2. Część właściwa : 

                    – oglądanie fragmentu filmu ,,Opowieści z Narni” – nawiązanie do 

tematu lekcji, 

                     - określenie wrażeń po przeczytaniu lektury, 

                     - ułożenie w kolejności planu wydarzeń, 

                     -  rozmowa na temat wydarzeń z lektury – ikony, 

                     - określenie czasu i miejsca akcji – nawiązanie do tematu lekcji. 

       3. Podsumowanie:  omówienie funkcji latarni w utworze, pytania na zakończenie,   

                                           ocenienie  aktywności, podziękowanie i pożegnanie. 

                   

Materiał do lekcji 

Przykładowy plan zdarzeń w formie równoważników zdań  

1. Przybycie dzieci do domu profesora. 

2. Przygoda Łucji w szafie. 

3. Spotkanie Edmunda z Białą Czarownicą. 

4. Rozmowa dzieci z Profesorem. 

5. Wędrówka dzieci w puszczy Narnii. 

6. Spotkanie z rodziną Bobrów. 

7. Ucieczka Edmunda do Czarownicy. 

8. Wędrówka do Kamiennego Stołu. 

9. Spotkanie dzieci i Bobrów ze Świętym Mikołajem. 

10. Pogoń Czarownicy za rodzeństwem Edmunda i państwem Bobrów. 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=685&w=Spotkanie&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=689&w=Spotkanie&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=685&w=Edmunda&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=689&w=Sto%C5%82u&s=7


11. Spotkanie dzieci i Bobrów z Aslanem. 

12. Walka z wilkami. 

13. Uratowanie Edmunda przez Aslana. 

14. Spotkanie Aslana z Czarownicą i ich tajemnicza rozmowa. 

15. Śmierć Aslana. 

16. Nowe czary Aslana. 

17. Zdobycie zamku Czarownicy. 

18. Przejęcie władzy królewskiej. 

19. Gonitwa za Białym Jeleniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=685&w=Spotkanie&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=689&w=Przej%C4%99cie&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=685&w=w%C5%82adzy&s=7

