
Drodzy Uczniowie, 

podane tematy z języka polskiego należy zrealizować w terminie:  

16.03 – 25.03.2020 r.  

Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, możecie się ze mną skontaktować 

drogą mailową ( adres: adamiak.beata@wp.pl ) lub na facebooku, dołączając 

do założonej przeze mnie grupy pod nazwą: „Język polski i historia klasa 4”.  

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia. 

      Beata Adamiak 

 

I. Zagadnienia do samodzielnej realizacji: 

1. Przeczytaj lekturę „ Panna z mokrą głową” Kornela Makuszyńskiego 

( możesz skorzystać z ebooka w wersji pdf ściągniętego z Internetu). 

2. Obejrzyj film „Pan z mokrą głową” w reż. Kazimierza Tarnasa. 

3. Zrób poniższe lekcje: 

 

Lekcja  

Temat: Nauka w „Akademii Pana Kleksa”. 

 

1. Zapisz w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji. 

2. Przerysuj do zeszytu i wypełnij na podstawie lektury „ Akademia Pana 
Kleksa” poniższą kartę pracy dotyczącą lekcji prowadzonych w Akademii. 

 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA – CZEGO UCZY? KLEKSOGRAFIA 

 

 

 

 PRZĘDZENIE LITER 

 

 

 



 LECZENIE CHORYCH SPRZĘTÓW 

 

 

 

 GEOGRAFIA 

 

 

 

 

3. Na podstawie lektury „Akademia Pana Kleksa” odpowiedz  w zeszycie 
pisemnie na poniższe pytania. 

 
1) Napisz, gdzie mieści się powieściowa akademia, ilu liczy uczniów, kto może 

do niej uczęszczać, jaki strój obowiązuje w szkole. 
 

2) Opisz kuchnię pana Kleksa. 
 

3) Opisz, jak wyglądał dzień w Akademii Pana Kleksa. Wymień poszczególne 
czynności zgodnie z ich harmonogramem. 

 
4) Wymień nagrody i kary stosowne w bajkowej szkole.  

 
5) Opisz, jak odnosili się do pana Kleksa uczniowie i postacie z innych bajek. 

Napisz, jakich miał wrogów i jak sobie z nimi radził. 
 
 
 

Lekcja  
 Temat: Niezwykła historia szpaka Mateusza.  

 

1. Zapiszcie w zeszytach przedmiotowych podany wyżej temat lekcji. 

2. Na podstawie lektury „ Akademia Pana Kleksa” odpowiedz na poniższe 
pytania. 

 

1) Kim był Mateusz przed zamianą w szpaka? 

2) Gdzie mieszkał ? 

3) Czym się zajmował? 

4) Jak wyglądało jego życie? 



5) Co było jego pasją ? 

6) Czego zabronił mu ojciec? 

7) Jakie były konsekwencje złamania przez bohatera zakazu ojca? 

 

3. Przepisz do zeszytu poniższe wydarzenia z życia szpaka Mateusza. 

 Życie Mateusza na królewskim dworze. 

 Konie i polowanie pasją chłopca. 

 Zakaz ojca. 

 Żałoba w królestwie. 

 Złamanie zakazu przez Mateusza. 

 Walka z królem wilków. 

 Potajemny powrót do zamku. 

 Choroba księcia. 

 Próby uleczenia chłopca. 

 Uzdrowienie dzięki doktorowi Paj –Chi –Wo. 

 Dar doktora. 

 Zemsta króla wilków. 

 Wilki w pałacu. 

 Śmierć rodziców. 

 Zamiana Mateusza w szpaka. 

 Mateusz w rękach swojej siostry. 

 Pan Keks kupuje szpaka. 

 Mateusz w Akademii. 

 Zamiana ptaka w autora książki. 

 

 

 

 

 



Lekcja 

Temat: Koszmarny fryzjer. 

 

1. Napisz, z jakich usług golarza Filipa korzystał Pan Kleks i dlaczego znosił groźby 
fryzjera. 

2. Wyjaśnij pisemnie, jak wizyta Filipa w akademii zmieniła profesora. 

3. Scharakteryzuj dwóch nowych uczniów, których przyprowadził fryzjer. Zwróć 
uwagę na różnice między nimi. 

4. Wymień, jakich zniszczeń dokonał Alojzy w akademii.  

 

Lekcja 

Temat: Baśniowe wyprawy, fantastyczne przygody. 

 

1.Wymień bajki, do których prowadziły furtki w murze wokół akademii.  

2.Kto i po co udawał się w głąb baśni?  

3.Który z baśniowych bohaterów odwiedził szkołę? 

4.Wybierz jedną z poniższych historii i opisz ją w zeszycie. 

- Propozycje do wyboru: 

a) Opowiedz o wyprawie Adasia do baśni o Królewnie Żabce. Wyjaśnij, 

na czym polegała czarodziejska moc złotego gwizdka i złotego kluczyka. 

Napisz w imieniu pana Kleksa pochwałę dla chłopców za zdobycie 

nieocenionych skarbów. 

b) Opowiedz, w jaki sposób Adaś znalazł się w psim raju. Kogo tam spotkał? 

Gdzie znajduje się to miejsce? 

c) Przedstaw drogę do fabryki dziur i dziurek. Opowiedz historię jej 

kierownika. Zaprezentuj katalog produktów. Opisz prezent, który 

otrzymali chłopcy. 

d) Wyjaśnij, w jaki sposób pan Kleks przygotowywał pastylki na sen. 

e) Opowiedz sen o siedmiu szklankach.  

 



 

Lekcja 

Temat: Baśń w filmie. 

 

1. Obejrzyj uważnie film „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii Krzysztofa 

Gradowskiego i porównaj tę realizację z powieścią Jana Brzechwy: 

1) wymień zdarzenia z powieści, które w filmie zostały zmienione; 

2) wskaż takie wydarzenia, których w powieści nie ma, a dodano je do filmu; 

3) napisz, które zdarzenia z powieści pominięto. 

 


