
25.05.2020
Klasa V
Temat: Dlaczego w Narnii nie było Bożego Narodzenia.

Narnia to piękna śnieżna kraina jednak bez świąt Bożego Narodzenia. 
Czy pamiętasz dlaczego w Narnii nie było Świąt.?
Święty Mikołaj obdarował jednak dzieci prezentami. 
Zuzanna dostała łuk do strzelania i róg . 
Piotr - miecz , tarcza , - był najstarszym i najmądrzejszym z rodzeństwa dlatego 
do walki można było mu dać odpowiedzialniejsze ''narzędzie ''
Łucja - była najmłodsza ,dostała specjalny napój oraz nóż.
Edmund otrzymał latarkę.

Zadanie.
Przypomnij sobie i napisz jakie stworzenia żyły w narnii. Podpisz rysunki.



26.05.2020
Temat: Świat przedstawiony w opowieściach z Narnii.

Czas i miejsce wydarzeń:

„Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa” rozgrywają się w dwóch 
przestrzeniach. Jedna to Anglia okresu wojennego, prowincja, gdzie leży dom 
starego profesora, druga zaś to fantastyczna kraina – Narnia - gdzie mieszkają 
baśniowe stwory i panuje wieczna zima.

Spróbujemy się teraz zastanowić jaka był rola Aslana, czyli króla Narnii.
Przeczytajcie charakterystykę Aslana. Następnie spróbujcie narysować 
króla Narnii w zeszycie na podstawie  opisu.

Aslan to potężny lew, legendarny założyciel i przywódca Narnii, fantastycznej 
krainy istniejącej obok świata rzeczywistego. Aslan ma wielką grzywę i 
ogromne oczy. Lew jest władcą dobrym, ale surowym i groźnym. Mieszka w 
dalekich krainach, nie może być stale obecny w Narnii, ma prawdopodobnie pod 
opieką więcej takich państw. Wykorzystuje to zła wiedźma, by przejąć władzę 
nad królestwem. Znęca się nad poddanymi, powoduje też, że w pięknej krainie 
panuje nieustająca zima. Aslan jest nieśmiertelny, nie można go zabić, o czym 



nie wie zła czarownica. Aslan jest dobry, szlachetny i sprawiedliwy, postępuje 
odważnie i mężnie. Nie boi się stawić czoła siłom zła. Poddani traktują lwa jak 
swojego zbawcę, nie mogą się doczekać jego powrotu, wieści o tym, że Aslan 
zbliża się, gdzieś go widziano albo słyszano, że nadchodzi, przekazywane są z 
ust do ust bardzo pieczołowicie, z wielką nadzieją na to, że powrót ukochanego 
władcy doprowadzi do obalenia złej Białej Czarownicy. Dobroć Aslana 
przejawia się w tym, że oddał życie za Edmunda, chłopca, który zdradził 
swojego brata i siostry. By zmazać jego winę, Aslan zgodzi się umrzeć, godzi się 
także na upokarzające dla niego widowisko, zorganizowane przez wiedźmę – 
czyli obcięcie grzywy i założenie kagańca....

27.05.2020  (2 godziny lekcyjne).
Temat: Bohaterowie Narnii.

Plan wydarzeń.
1. Przybycie dzieci do domu profesora.
2. Przygoda ucji w szafie.Ł
3. Spotkanie Edmunda z Bia  Czarownic .łą ą
4. Rozmowa dzieci z Profesorem.
5. W drówka dzieci w puszczy Narnii.ę
6. Spotkanie z rodziną Bobrów.
7. Ucieczka Edmunda do Czarownicy.
8. W drówka do Kamiennego Sto u.ę ł
9. Spotkanie dzieci i Bobrów ze wi tym Miko ajem.Ś ę ł
10. Pogoń Czarownicy za rodze stwem Edmunda i pa stwem Bobrów.ń ń
11. Spotkanie dzieci i Bobrów z Aslanem.
12. Walka z wilkami.
13. Uratowanie Edmunda przez Aslana.
14. Spotkanie Aslana z Czarownic  i ichą  tajemnicza rozmowa.
15. mier  Aslana.Ś ć
16. Nowe czary Aslana.
17. Zdobycie zamku Czarownicy.
18. Przej cie w adzy królewskiej.ę ł
19. Gonitwa za Bia ym Jeleniem.ł

Zastanów się który z punktów planu wydarzeń spodobał ci się najbardziej, 
podczas oglądania filmu. Przypomnij sobie tę sytuację i opisz ją z zeszycie.

29.05.2020
Temat: Różnica między książką a filmem.
Opowieści z Narnii to książka i film. Można ją przeczytać a także obejrzeć. 
Niektórzy uważają że książka jest lepsza od filmu, inni że odwrotnie. 
Przeczytajcie poniższy tekst a dowiecie się jakie są różnice między książka a 
filmem.

Różnice pomiędzy książką, a filmem

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=402&w=Spotkanie&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=402&w=tajemnicza&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=408&w=Pogo%C5%84&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=408&w=Bobr%C3%B3w&s=7


W filmie rozszerzono wstęp (scena nalotów na Londyn, pożegnanie na 
dworcu).
Łucja   według filmu trafia po raz pierwszy do Narnii podczas zabawy w 
chowanego, według książki, podczas zwiedzania domu.
Profesor   po raz pierwszy w filmie ukazuje się, gdy wpada na niego Łucja, 
w książce, gdy dzieci przyjeżdżają do jego domu.
W filmie zrezygnowano z postaci drozda, który prowadzi rodzeństwo 
Pevensie do bobra.
W książce dzieci wraz z bobrami wychodzą znad bobrowej tamy, przed 
przyjściem wilków, w filmie, uciekają przed nimi tajnym tunelem.
W książce dzieci nie spotykają lisa.
W filmie dodano scenę przy wodospadzie.
W książce dzieci nie uciekają przed Mikołajem, natomiast w filmie myślą, 
że to Biała Czarownica.
W filmie skrócono pobyt dzieci u bobrów.
W książce bobry dostają w prezencie od Mikołaja naprawienie tamy oraz 
nową maszynę do szycia, w filmie nie dostają nic.
W filmie skrócono scenę, w której Narnijczycy odbijają Edmunda z 
rąk Białej Czarownicy.
W filmie skrócono scenę podróży Białej 
Czarownicy z Edmundem do obozu.
W filmie zaniechano nakręcenia sceny, w której Biała 
Czarownica zamienia biesiadującyh Narnijczyków w kamień.
W filmie rozszerzono przebieg bitwy.
W książce dziewczynki nie informują chłopców o śmierci Aslana.
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https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Narnijczycy
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Bia%C5%82a_Czarownica
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Bia%C5%82a_Czarownica
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Edmund_Pevensie
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Bia%C5%82a_Czarownica
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Bia%C5%82a_Czarownica
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Bia%C5%82a_Czarownica
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Edmund_Pevensie
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Narnijczycy
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Miko%C5%82aj
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Pa%C5%84stwo_bobrowie
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Pa%C5%84stwo_bobrowie
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Bia%C5%82a_Czarownica
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Miko%C5%82aj
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Lis
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Tajny_tunel_pa%C5%84stwa_bobr%C3%B3w
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Wilk
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Pa%C5%84stwo_bobrowie
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/B%C3%B3br
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Rodze%C5%84stwo_Pevensie
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Rodze%C5%84stwo_Pevensie
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Drozd
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/%C5%81ucja_Pevensie
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Digory_Kirke
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/Narnia
https://narnia.fandom.com/pl/wiki/%C5%81ucja_Pevensie

