
Witajcie moi drodzy! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Będziemy dzisiaj pisemnie opowiadać przygody Pinokia oraz zastanawiać się, czy Pinokio 
zasłużył, żeby zostać chłopcem. 

 

 

 



Lekcja 1 – środa13.05.2020 

Temat: Przygoda, która najbardziej utkwiła mi w pamięci. 

1. Myślę, że każdy z was już ma w głowie przygodę Pinokia, którą chciałby opowiedzieć 
klasie. ☺ Zaraz opowie ją mnie. ☺ Zanim to zrobicie, proszę przypomnimy sobie odmianę 
przez przypadki. Imię Pinokio jest dość oryginalne, spróbujmy je odmienić: 

 

M. kto? co? Pinokio 

D. kogo? czego? Pinokia 

C. komu? czemu? Pinokiowi 

B. kogo? co? Pinokia 

N. z kim? z czym? Pinokiem 

Ms. o kim? o czym? Pinokiu 

W. o! Pinokio 

 

 

2. Proszę sporządźcie teraz do zeszytu plan wydarzeń wybranej przez was przygody. 
Umówmy się, że robimy to w formie zdań oznajmujących, np. 

1. Wyrzeźbienie pajacyka przez Dżepetta.  

2. Ucieczka Pinokia. itd. 

 

3. Następnie opowiedzcie w zeszycie wybraną przez was przygodę. Pamiętajcie o akapitach. 
Pracę należy przysłać do mnie do oceny. ☺☺☺ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lekcja 2 – środa13.05.2020 

Temat: Czy Pinokio zasłużył na to, aby zostać chłopcem? 

Jestem niezmiernie ciekawa, jak odpowiedzielibyście na moje pytanie w temacie. ☺☺☺ 
Zapewne każdy z was zabrałby głos i powiedział, co na ten temat myśli. ☺☺☺ Póki co, 
musimy odpowiedzieć sobie na papierze.☺☺☺ 

1. Na początek przypomnę poprawne związki frazeologiczne ze słowem „zasłużyć” 

                                                    



                                                                                                                         ponieważ...           

                                                            nagrodę, uznanie, podziw                   bo...  

                                                            naganę, upomnienie, reprymendę        gdyż... 

                                                                                                                         dlatego, że...             

                                                                                                                         bowiem...      

    

2. Wracając do lektury, zgromadzimy sobie pozytywne i negatywne cechy bohatera. 
Uzupełniamy do zeszytu tabelę według wzoru. Pinokia możecie pomalować. ☺ 

 

Pinokio 
Cechy negatywne  

 

 
 
 

Cechy pozytywne 
 
- był leniwy, uparty, 

- naśladował złe osoby, 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 
- był pomocny, 

- dał pieniądze wróżce, 

.......................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

............................................ 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

............................................ 

............................................ 

chłopiec 
 

3. Na podsumowanie dokończcie w zeszycie rozpoczęty przeze mnie wniosek.  

Jak Pinokio zasłużył sobie, żeby zostać chłopcem? 

zasłużyć na 

nie zasłużyć na 



Pinokio zasłużył sobie, żeby zostać chłopcem, ponieważ potrafił się zmienić. Mimo ................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 


