
23. 04. 2020r. j. polski kl. IV Anna Majda

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji

Temat: Szewczyk - baśniowy super bohater! 

1. Uzupełnij tabelkę odpowiednim podpisem. Z jakim zawodem związane są te przedmioty? 

klej do butów, szydło, dratwa, kopyto szewskie, but

 

 
2.  Zapoznanie się z biogramem Oskara Kolberga (s.232 podręcznik)
3. Odczytanie baśni o szewczyku

tekstu. 
4. Omówienie treści utworu 

- Dlaczego szewczyk musiał wyruszyć w świat?
- Co przydarzyło się szewczykowi zanim dotarł do pałacu?
- Jak nazywamy to, co zwierzęta później zrobiły dla szewczyka?
 - wspólne uzupełnienie tabeli 
   zwierzętom oraz, jak one się odwdzięczyły.

Zwierzęta Co zrobił szewczyk dla zwierząt?
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baśniowy super bohater!  

Uzupełnij tabelkę odpowiednim podpisem. Z jakim zawodem związane są te przedmioty? 

do butów, szydło, dratwa, kopyto szewskie, but 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się z biogramem Oskara Kolberga (s.232 podręcznik) 
Odczytanie baśni o szewczyku – zasób audio O. Kolberg „O szewczyku” z wzorcowym odczytaniem

Dlaczego szewczyk musiał wyruszyć w świat? 
o przydarzyło się szewczykowi zanim dotarł do pałacu? 

Jak nazywamy to, co zwierzęta później zrobiły dla szewczyka? 
wspólne uzupełnienie tabeli  w jaki sposób szewczyk pomógł napotkanym podczas wędrówki 
zwierzętom oraz, jak one się odwdzięczyły. 

Co zrobił szewczyk dla zwierząt? Co dla szewczyka zrobiły zwierzęta?
 
 
 
 
 
 

Uzupełnij tabelkę odpowiednim podpisem. Z jakim zawodem związane są te przedmioty?  

zasób audio O. Kolberg „O szewczyku” z wzorcowym odczytaniem 

w jaki sposób szewczyk pomógł napotkanym podczas wędrówki   

Co dla szewczyka zrobiły zwierzęta? 
 

 

 



  
 

 

 
5. Scharakteryzowanie głównego bohatera baśni – uczniowie uzupełniają zdania - w puste 

miejsca wpisują nazwy cech zaproponowanych w ramce: 
 

 Szewczyk nie mógł przejść obojętnie obok potrzebujących pomocy zwierząt, zatem  

był  …………………...… i  ………………………… . 

 Bohater nie przestraszył się gróźb czarownicy, więc wykazał się 

………………..……….. . 

 Szewczyk zakochał się w księżniczce od pierwszego wejrzenia, co świadczy o tym, że 

był ………..………… 

 
-  wrażliwy i pomocny ; pomocny i egoistyczny; naiwny i niemądry; 

-  tchórzostwem; odwagą; rozsądkiem; 
-  realistą; fantastą; romantykiem; 

 
 

6. Wskazanie cech gatunkowych baśni  
W ramce znajdują się pojęcia związane z cechami baśni, dopasuj je do podanych niżej cytatów i 
stwierdzeń dotyczących utworu O. Kolberga  

 
szczęśliwe zakończenie, bliżej nieokreślone miejsce wydarzeń, fantastyczne wydarzenie, 

zastosowanie ożywienia w prezentacji zwierzęcych bohaterów utworu, pouczenie, zło zostaje 
ukarane, fantastyczna postać 

 
 

Szewczyk idzie daleko w świat.  - ……………………………………………….. 
Szewczyk spotyka czarownicę. - ……………………………………………….. 

Starsza kaczka odzywa się ludzkim głosem. - ……………………………………………….. 
Jedną z bohaterek baśni jest czarownica. - ……………………………………………….. 

Złe moce zostają przepędzone. - ……………………………………………….. 
Szewczyk osiąga swój cel i żeni się z księżniczką. - 

……………………………………………….. 
Utwór uczy nas, że warto pomagać innym. - ……………………………………………….. 

 

 

7. Jakie jest przesłanie baśni „O szewczyku” (morał)? 
8. Ćwiczenie ortograficzne wyjaśniające pisownię wyrazów : 

Wyraz Zasada wyjaśniająca pisownię 

rój 
pszczół 
mrówki 

okruchów 
pół 

mógł 

 



9. Zadanie domowe, zad. 7 str. 234 podręcznik. 


