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Witajcie  

 

Dziękuję za nadesłane zaproszeń.    Osoby, które je przysłały dostaną oceny 

(lub plusy za aktywność – w zależności od tego, jak zostały napisane).  

Mam też nadzieję, że spodobały Wam się quizy z portalu eduelo. Czasami 

będziemy z niego korzystać. 

 

Do tej pory robiliśmy zadania powtórzeniowe.  

Dziś przechodzimy do nowego tematu.  

 

 

 
 

 Temat: Mówisz i masz – magia czerwonego krzesła. 

 

Proszę, żebyście na YouTube  znaleźli i obejrzeli film pt. „Magiczne drzewo 

czerwone krzesło” 

1. Wyszukiwarka Google : wpisujecie YouTube 

2. Następnie na YouTube wpisujecie „Magiczne drzewo czerwone krzesło” 

3. W propozycjach do obejrzenia wyświetli się Wam cały film. 

4. Proszę go obejrzeć. 

 



Po obejrzeniu filmu wykonajcie następujące polecenia. Odpowiedzi na 

pytania 1, 2, 3, 4, 6 zapisz do zeszytu: 

 

1. Podaj dwie zalety filmu  (co Ci się w nim podobało np. szybka akcja). 

2. Dokończ zdanie: 

 

Czerwone krzesło to… 

 

3. Podaj przykłady książek lub filmów, w których występowały przedmioty 

lub osoby spełniające życzenia. (wystarczy 1 przykład) 

4. Wymień  życzenie spełnione przez magiczne krzesło. 

5. Przypomnijcie sobie, co to jest motyw wędrowny. (Temat: Baśń „O 

Waligórze i Wyrwidębie”): 

 

Motyw wędrowny – powtarzający się w różnych utworach element świata 

przedstawionego. ( tego nie przepisujecie, macie już tę notatkę). 

 

6. Wskażcie motyw wędrowny w „Magicznym drzewie”. 

7. Przypomnijcie sobie cechy baśni: 

8. Przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu tabelkę. Postaw plus przy 

cechach, które można znaleźć w „Magicznym drzewie”. 

9. Podaj przykład z „Magicznego drzewa” 

 

Cecha baśni  Przykład z „Magicznego drzewa” 

Utwór o charakterze 

fantastycznym 

+ Elementy niemożliwe do znalezienia 

w rzeczywistości. 

Rozpoczęcie i zakończenie 

tradycyjnymi formułami. 

  

Nieokreślony czas i miejsce 

wydarzeń 

  

Mieszanie się zdarzeń 

realistycznych i fantastycznych 

  

Bohaterowie realistyczni i 

fantastyczni 

  

Kontrastowi bohaterowie   

Motywy wędrowne   

Szczęśliwe zakończenie (dobro 

nagrodzone, zło ukarane) 

  

Pouczenie i mądrości życiowe.   

 

 

Zastanówcie się: Czy „Magiczne drzewo czerwone krzesło” to baśń? 

Jeżeli macie wątpliwości, w następnym zestawie podam odpowiedź.  



 

Zadanie dla chętnych: 

 

Wyobraź sobie, ze możesz poprosić magiczne krzesło o spełnienie jakiegoś 

życzenia. Czego ono by dotyczyło? 

Napisz taką prośbę. Odpowiedź prześlij do poniedziałku na adres: 

 

malgorzatawoj7@o2.pl  

 
Życzę miłej pracy   

 

Pozdrawiam Was serdecznie  
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