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Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Sekrety Wielkiego Lwa. 

1. Informacje o symbolice lwa: 

 

Jak myślisz, dlaczego Aslan został przedstawiony jako wspaniały lew

Cechy, jakie kojarzą się z lwem:
 
 
 

Aslan został przedstawiony jako lew, ponieważ to zwierzę jest symbolem

 
 

2. Rozmowa o Aslanie: 
 Jakie jest pochodzenie Aslana?
 Jak postrzegany jest przez mieszkańców Narnii?
 Gdzie przebywa Wielki Lew?
 Dlaczego bardzo rzadko widzi się go w Narnii?
 Jaką rolę odgrywa w powieści?
 Co symbolizuje? 
3. Omówienie zachowania się Aslana wobec Edmunda
4. Dyskusja „za” i „przeciw” na temat : Czy Edmund powinien ponieść jakąś karę?

Czy Edmund powinien ponieść jakąś karę?
TAK, powinien ponieść karę, bo …

 
 
 

 

5. Niekończące się sekrety Wielkiego Lwa
 Co zrobił Aslan na balu? 
 Jak skomentował to Pan Bóbr?
6. Napisz charakterystykę Aslana.
7. Ocena recytacji tych uczniów, którzy jeszcze nie uzyskali oceny. 
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Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

 
Jak myślisz, dlaczego Aslan został przedstawiony jako wspaniały lew

 
akie kojarzą się z lwem: Cechy Aslana: 

 
 
 
 

Aslan został przedstawiony jako lew, ponieważ to zwierzę jest symbolem
 
 

Jakie jest pochodzenie Aslana? 
Jak postrzegany jest przez mieszkańców Narnii? 
Gdzie przebywa Wielki Lew? 
Dlaczego bardzo rzadko widzi się go w Narnii? 
Jaką rolę odgrywa w powieści? 

Omówienie zachowania się Aslana wobec Edmunda.  
Dyskusja „za” i „przeciw” na temat : Czy Edmund powinien ponieść jakąś karę?

Czy Edmund powinien ponieść jakąś karę? 
TAK, powinien ponieść karę, bo … NIE, nie powinien ponieść kary, bo …

 
 
 
 
 
 

Niekończące się sekrety Wielkiego Lwa 

Jak skomentował to Pan Bóbr? 
Napisz charakterystykę Aslana. 
Ocena recytacji tych uczniów, którzy jeszcze nie uzyskali oceny.  

Jak myślisz, dlaczego Aslan został przedstawiony jako wspaniały lew? 

Aslan został przedstawiony jako lew, ponieważ to zwierzę jest symbolem 

Dyskusja „za” i „przeciw” na temat : Czy Edmund powinien ponieść jakąś karę? 

, nie powinien ponieść kary, bo … 


