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2 godziny lekcyjne 

Dzień dobry,  

dzisiaj wysyłam Wam lekcje w pliku pdf. W środę widzimy się w aplikacji  Teams  

. Na najbliższych lekcjach będziemy kontynuować omawianie lektury „Matylda”. 

Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, uzupełnijcie trzecią część piątkowej 

mapy myśli o następującą treść: 

UCZNIOWIE I PANI DYREKTOR PAŁKA: 

 wymagała od dzieci bezwzględnej dyscypliny; 

 chciała, aby uczniowie się jej bali, 

 była prawdziwym tyranem, 

 wyzywała i poniżała uczniów, 

 uwielbiała karać dzieci. 

 

Temat 1.: Dzieci nie są tak poważne jak dorośli i uwielbiają się śmiać – co nas 

śmieszy w książce „Matylda”? 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.  

Z pewnością podczas czytania książki wiele opisanych sytuacji Cię śmieszyło. 

Znajdź w treści książki trzy takie cytaty i przepisz je do zeszytu. 

2. (Zapisz w zeszycie) Śmieszne sytuacje i postaci, które pojawiają się w 

literaturze lub sztuce, są wynikiem świadomego działania twórcy. Zabieg ten 

nazywamy KOMIZMEM.  

3. W książce „Matylda” możemy zaobserwować (poniższą notatkę przepisz do 

zeszytu): 

 KOMIZM SYTUACJI np.:  

posmarowanie kapelusza ojca superklejem przez Matyldę; kawał z papugą; 

pofarbowanie włosów przez pana Piołuna; kawał Hortensji z proszkiem na 

swędzenie; karanie dziecka przez panią Pałkę za noszenie warkoczy; 

konieczność zjedzenia olbrzymiego tortu przez ucznia;  podrzucenie 

traszki pani Pałce. 



 

 KOMIZM POSTACI. Poniżej udostępniam schematy komicznych postaci. 

Czy potrafisz je rozpoznać? Wybierz jednego z bohaterów książki i w 4-6 

zdaniach uzasadnij, że jest on postacią komiczną. PODPOWIEDŹ: 

przeanalizuj jego wygląd zewnętrzny i cechy charakteru. Korzystaj z 

książki.  

 

 

 

 

KONIEC PIERWSZEJ LEKCJI  

Temat 2.: Przygotowujemy komiks na podstawie „Matyldy” R. Dahla.  

Przygotujcie kredki, pisaki, pastele – druga lekcja będzie kreatywna i pełna 

artyzmu ;)  

Czy pamiętacie charakterystyczne cechy komiksu? W klasie czwartej poznaliśmy 

twórczość J. Christy, który stworzył komiks pt. „Kajko i Kokosz. Szkoła latania.” 

Chciałabym , abyście dzisiaj pobawili się w komiksowych twórców :D.  



 

Swoją pracę wykonaj w zeszycie lub na kartce A4, którą następnie wkleisz do 

zeszytu.  

Może zainspirują Cię poniższe materiały: 

PLANSZA z kadrami: 

 





 



Na dzisiaj to już koniec.  

Widzimy się w środę na lekcji on-line.  

Pozdrawiam  

M. Kogut 


