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Na dzisiejszych dwugodzinnych zajęciach języka polskiego pracujemy w dalszym ciągu z 
treścią lektury pt.  „W pustyni i w puszczy”. Na pierwszej lekcji wykonasz zadania związane 
z wydarzeniami, które miały miejsce podczas wędrówki Stasia i Nel po Afryce. Na drugiej 
lekcji przypomnisz sobie kilka przygód z lektury i wykonasz proste ćwiczenia z pomocą kart 
pracy. Proszę, nie drukuj niczego ze scenariusza, lecz korzystaj z przyborów do rysowania, 
tam, gdzie trzeba będzie zamieścić rysunek. Czytaj bardzo uważnie moje polecenia! 
Podobnie jak na poprzednich zajęciach niektóre z rozwiązań zamieścisz w dzienniczku lektur, 
jeśli masz na to miejsce; jeśli nie masz, zapiszesz zadania na kartce A4 i potem wszystkie 
wkleisz do dzienniczka (np. taśmą przezroczystą). Podczas lekcji powinieneś korzystać więc 
zarówno z zeszytu przedmiotowego, jak i z dzienniczka lektur. Byłoby dobrze, gdybyś miał 
również dostęp do lektury. 
UWAGA! Pamiętaj o zrobieniu dziesięciominutowej przerwy podczas pracy ze scenariuszem. 
To ważne! 
 

Lekcja 41                                                                                  Data: 18.11.2020 r. 

Temat: Wędrówka Stasia i Nel przez Afrykę. Uzupełniamy plan wydarzeń. 

Praca z tekstem lektury pt.  „W pustyni i w puszczy”.  

1. Zapisz w zeszycie do j.polskiego powyższy temat  

Na ostatnich zajęciach określaliśmy czas i miejsca wydarzeń, w których uczestniczyli główni 

bohaterowie lektury „W pustyni i w puszczy”. Jeśli dobrze pracowałeś na lekcji bez 

problemu rozwiążesz pierwsze zadanie z dzisiejszej lekcji. 

2. Poniżej znajdujdą się dwa zadania. Wykonaj je zgodnie z poleceniem. Korzystaj z 

lektury, swojego dzienniczka i przypomnij sobie też treść poniedziałkowej lekcji. 

 

Zadanie 1 

Poniżej zamieściłam tabelkę, którą powinieneś przerysować (nie wydrukować!) na kartkę 

A4 (posłuż się linijką i ołówkiem). Na kolejnej stronie scenariusza są latawce z nazwami 

miejsc pobytu Stasia i Nel. Przeczytaj te nazwy i odpowiednio uzupełnij tabelkę. Obok nazwy 

miejsca napisz krótko, co wydarzyło się w tym miejscu. Skorzystaj z wiadomości w 

scenariuszu, treści lektury, a przede wszystkim ze swojej wiedzy. Kartkę z wykonanym 

zadaniem dołącz do notatek w dzienniczku lektur. UWAGA! W tabelce powinno być tyle 

rubryk, ile latawców (ja zamieściłam tylko 2 rubryki, Ty musisz narysować 10!). 

 

 

Port-Said 
Tu mieszkają na stałe bohaterowie i stąd 

dzieci wyjeżdżają do ojców do Medinet. 



 

 

 

Zadanie 2 

Poniżej zapisałam przemieszane punkty z planu wydarzeń. Na następnej stronie 

scenariusza zamieściłam kartę pracy, na której tych punktów brakuje. Na podstawie 

podpunktów z karty i zgodnie z treścią lektury ułóż chronologicznie poniższe 

równoważniki zdań w kompletny plan wydarzeń (18 punktów). Zapisz go w zeszycie do 

j.polskiego.                       Punkt 14 z planu uzupełniłam, abyś zobaczył, jak wykonać zadanie 

 

Schronienie i pobyt w „Krakowie”  -   Mordercza wędrówka bez wody  -  

Porwanie  -    Chrześcijański upór i wyznanie wiary  -    Moc dobrego Mzimu i 

braterstwo krwi   -  Morderczy galop na wielbłądach  -  Szczęśliwy ratunek dla 

Nel    -    Ratunek  i szczęście -   Nieudana próba ucieczki    -   Wśród wojowników 

Kalego  -   Szczęśliwy początek roku  - W otoczeniu zdrajców i nowych 

zwolenników Mahdiego  -  Zdrowy wypoczynek w opuszczonej wiosce   -  

Wolność dzieci i śmierć porywaczy  -  Głód i zaraza wśród ruin miasta  -  Pobyt 

dzieci w Port Said  - Rozszalały żywioł pustyni   -    Wieści o zwycięstwie 

buntowników 

 

 



 

UWAGA! Pamiętaj, że poleciłam zapisać w zeszycie jedynie punkty główne planu. Nie 

przepisuj więc podpunktów (a,b,c). 

 
ZRÓB SOBIE TERAZ KILKUMINUTOWĄ PRZERWĘ. WYKONAJ KILKA PRZYSIADÓW. PODEJDŹ 

DO OKNA I POPATRZ W DAL, BY ODPOCZĘŁY CI OCZY. WYPIJ KILKA ŁYKÓW WODY. 

POCHODŹ PO POKOJU      . 

Zdrowy wypoczynek w opuszczonej wiosce 



Lekcja 42                                                                                 Data: 18.11.2020 r. 

Temat: Bohaterowie powieści przygodowej pt. „W pustyni i w puszczy”. 

Omawiamy postaci z lektury. 

1. Zapisz w zeszycie do j.polskiego powyższy temat  

Omówiliśmy już dość szczegółowo czas i miejsce akcji oraz nazwaliśmy główne wydarzenia z lektury. 
Do elementów świata przedstawionego należą też bohaterowie. Zapamiętanie przynajmniej postaci 
pierwszoplanowych jest bardzo ważne, gdyż trudno byłoby pochwalić się znajomością treści lektury z 
pominięciem bohaterów. Im właśnie poświęcamy najwięcej uwagi. Na tej lekcji przypomnisz sobie 
ogólne wiadomości o kilku postaciach powieści „W pustyni i w puszczy” . Na kolejnych zajęciach 
będziesz charakteryzować głównego bohatera.  
Za chwilę rozwiążesz trzy zadania. Podczas pracy z tą częścią scenariusza korzystaj z treści książki, 
swoich notatek w dzienniczku. 

 
2. Bohaterowie lektury „W pustyni i w puszczy” 

Bohaterów lektur można podzielić na 3 zasadnicze grupy: 

• Postacie główne (ich losy tworzą główny wątek fabuły) 

• Postacie drugoplanowe (uczestniczą w niektórych wydarzeniach, ale ich obecność ma duże 

znaczenie dla losów postaci głównych) 

• Postacie epizodyczne (pojawiają się zazwyczaj raz i to w pojedynczych sytuacjach) 

Na pewno potrafisz już wymienić postaci z lektury, które są bohaterami głównymi i wiesz, które są 

drugoplanowymi. Na następnej stronie zamieściłam zadanie związane z tym podziałem. 

 

ZADANIE 1       Podziel bohaterów wymienionych w niebieskiej ramce na głównych, drugoplanowych i 

epizodycznych. Imiona i nazwiska wpisz w słupku do tabelki, którą samodzielnie narysuj według 

podanego przeze mnie wzoru. Obok nazwisk/imion dopisz odpowiednio określenia. Zadanie wykonaj 

w zeszycie do j.polskiego. Pamiętaj o starannym zapisie. 

 

Bohaterowie główni Bohaterowie drugoplanowi Bohaterowie epizodyczni 

  Fatma – krewna Mahdiego 

 

 



ZADANIE 2    To zadanie wykonaj ustnie. Możesz jego treść wykorzystać do uzupełnienia notatek w 

dzienniczku lektur. 

 

ZADANIE 3 Przeczytaj wypowiedzi bohaterów powieści i ustal, kto jest ich autorem, wybierając 

postaci z ramki. Zapisz rozwiązanie w zeszycie, stosując numery wypowiedzi zamieszczone przy 

dymkach.  
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