
Lekcje 02 – 03.04.2020 r. klasa 4 a, b c.d „Pinokio” 

Lekcja 4 

1. Zapiszcie w zeszycie temat lekcji: Dlaczego Pinokio został chłopcem? 
2. Przypomnijcie sobie dobre uczynki Pinokia (zadanie z poprzedniej lekcji). 
3. Wypiszcie dobre czyny pajaca: 

1) Wstawienie się za Arlekinem. 
2) Uratowanie psa Alidora. 
3) Uratowanie Dżepetta z brzucha rekina. 
4) ………………………………………. 
5) ……………………………………… 
6) ……………………………………… 
7) …………………………………….. 
8) …………………………………….. 
9) ……………………………………… 
10) ………………………………………. 

4. Zastanówcie się i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie lekcji, co 
takiego się wydarzyło, co się w postępowaniu pajaca zmieniło, że został chłopcem.  

5. Zadanie domowe: 
 Uzasadnij w kilku zdaniach, że Pinokio zasłużył na to, aby zostać chłopcem. 
Przeczytajcie ponownie rozdział X i XI. 
 

Lekcja 5 
1. Zapiszcie w zeszycie temat lekcji: W teatrze marionetek. 
2. Pracując z tekstem lektury ułóżcie plan wydarzeń z wizyty Pinokia w teatrze 

marionetek: 
1) Przybycie Pinokia do teatru marionetek. 
2) Odgrywanie przez Arlekina i Poliszynela kłótni na scenie. 
3) Miłe powitanie z lalkami. 
4) Zamęt na scenie. 
5) ……………………….. 
6) ……………………….. 
7) ………………………… 
8) ……………………….. 
9) …………………………. 
10) …………………………. 
11) ………………………… 
12)  W drodze do domu. 

3.   Wprowadzenie słownictwa i terminologii związanej z teatrem. Proszę wydrukować 
kartę pracy, rozciąć tabelę na paski i korzystając ze słownika języka polskiego lub 
internetowego właściwie dopasować słownictwo i wkleić do zeszytu. Kto nie ma 
możliwości wydrukowania, przepisuje do zeszytu (terminy prawidłowo uzupełnione). 

 



scena część sali teatralnej  
przeznaczona dla publiczności 

widownia przerwa w teatrze między 
 częściami przedstawienia 

kurtyna sala lub korytarz obok sali teatralnej 
gromadzi się publiczność podczas przerwy 

rampa artysta grający na scenie 
garderoba osoba podpowiadająca aktorom  

tekst podczas przedstawienia 
antrakt miejsce, na którym występują aktorzy 
aktor miejsce, gdzie znajduje się osoba podpowiadająca 

aktorom tekst w czasie przedstawienia 
sufler rząd lamp umieszczonych wzdłuż sceny na poziomie 

podłogi oświetlających scenę od przodu i z dołu 
budka suflera ruchoma zasłona (podnoszona lub rozsuwana) 

oddzielająca scenę od widowni 
afisz pokój, w którym ubierają się  

i charakteryzują aktorzy 
kulisy plakat informujący o przedstawieniu teatralnym 
  
 

4. Wyjaśnijcie znaczenia wyrazów, a następnie przepiszcie do zeszytu (proszę skorzystać 
ze słownika języka polskiego lub multimedialnego): 
marionetka - …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
kukiełka - …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
pacynka - ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5. Zadanie domowe: 
Dalsze dzieje Pinokia…. – Wymyśl i opisz przygodę Pinokia chłopca (nie pajaca). 
Piszemy opowiadanie z dialogiem, pamiętamy o trójdzielnej kompozycji: wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie oraz o zasadach zapisywania dialogu. Wypracowania proszę 
przesłać na maila: renia.duda@gmail.com 
Termin: do poniedziałku 6 kwietnia, do godz.18.00 
Miłej pracy 

 

 
 
 
 


