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Klasa  IV - 08.06.20r. 

 

Temat: Jakie  przesłanie  niesie  baśń  "Szklana  góra"? 

 

Odpowiedzi  do  zadań  z  piątkowej  lekcji - sprawdź, czy  poprawnie  

wykonałeś  ćwiczenia. 

 

1) Przeczytaj  tekst, wypisz  z  niego  zdania  pojedyncze  

Największy  respekt  budził  Świętowit. Był  to  władca  wszystkich  bogów. 

 

2) Przeczytaj  tekst  i  wypisz  z  niego  zdania  złożone. 

Oprócz  świątyń  Słowianie  mieli  również  inne  święte  miejsca, gdzie  modlili  

się  do  swoich  bogów.  

3) Z  podanych  zdań  pojedynczych  utwórz  zdania  złożone. 

a)Wrocław  i  Świdnica  są  blisko  Sobótki, więc   turyści  chętnie  przyjeżdżają  

tu  na  weekend. 

 

b)W  okolicy  jest  dużo  szlaków  turystycznych  i  istnieją  dwie  ścieżki  

archeologiczne. 

 

4) Podane  zdania  złożone  podziel  tak, by  powstały  zdania  pojedyncze. 

a) W  silniku  nagle  coś  zgrzytnęło.  Autobus  się  zatrzymał. 

 

b) Las  był  coraz  ciemniejszy.  Nikt  się  nie  bał  dzikich  zwierząt. 

 

5) Przepisz  zdania, wstaw  przecinki  w  odpowiednich  miejscach. 

 

Legendy  są  nie  tylko  fantastycznymi  opowieściami,  ale  też  zawierają  

ziarno  prawdy. 

Często  mają  związek  z  wierzeniami  ludowymi,  a  także  dotyczą  faktów  

historycznych. 

Można  je  usłyszeć niemal  na  całym  świecie,  gdyż  każda  społeczność  

przechowuje  w  legendach  pamięć  o  ważnych  miejscach, zdarzeniach  i  ich  

uczestnikach. 

Warto  je  czytać,  aby  lepiej  poznać  przeszłość. 

 

1. Przeczytaj. 
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 Na  lekcji  w  piątek  poznaliście  baśń  pod  tytułem  "Szklana  góra", na  

temat  której  będziemy  dzisiaj  rozmawiać. W  ramach  ćwiczeń  literackich  

napiszemy  za  chwilę  plan  wydarzeń. Przy  okazji  utrwalimy  też  wiedzę  o  

równoważnikach  zdania - bo  w  takiej  formie  plan  zapiszemy. 

 

2. Zapisz  plan  do  zeszytu. 

1) Uwięzienie  królewny  przez  złego  czarownika. 

2) Wezwanie  rycerzy  przez króla. 

3) Daremne  próby  uratowania  królewny. 

4) Przybycie  Dzierżysława. 

5) Rada  staruszki. 

6) Wykonanie  butów  ze  skóry  smoka. 

7) Pokonanie  trzygłowego  smoka. 

8) Ślub  z  księżniczką. 

 

Przeczytaj - teraz  na  podstawie  tekstu  zapiszemy  do  zeszytu  po  3  cechy    

najważniejszych  postaci, ustalimy, którą  postać  z  utworu  możemy  nazwać  

pomocnikiem   i  dlaczego. Określimy  także  morał  wynikający  z  tej  historii. 

 

Zapisz  do  zeszytu. 

Królewna: piękna, dobra, bogata 

Dzierżysław: odważny, szlachetny, dobry 

Czarownik: zły, okrutny, przebiegły 

 

Pomocnikiem  okazuje  się  napotkana  staruszka - ponieważ  dzięki  jej  radom  

rycerz  wspiął  się  na  szczyt  szklanej  góry  i  pokonał  smoka. 

 

Morał: warto  okazywać  ludziom  dobre  serce  i  pomagać  im, gdyż  dobro  

uczynione  innym  wróci  do  nas. 

 

"Szklana  góra" jest  baśnią, ponieważ: 

- w  zdarzeniach  biorą  udział  postacie  o  nadprzyrodzonych  mocach, 

- opowieść  ma  szczęśliwe  zakończenie, 

-dobro  zwycięża  nad  złem, 

- czas  i  miejsce  zdarzeń  nie  są  bliżej  określone, 

- oprócz  zdarzeń  prawdopodobnych  występują  wydarzenia  fantastyczne. 
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Przeczytaj. 

Istnieje  też  inna  wersja  baśni  o  tytule  "Szklana  góra"  i  pod  

zamieszczonym  poniżej  linkiem  możecie  ją  obejrzeć - trwa około  13  minut. 

 

https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,szklana-gora,20242983 

 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,szklana-gora,20242983

