
Klasa IV – język polski (poniedziałek – 1 czerwca)

Moi Kochani!  Zanim przejdziemy do lekcji,  chciałabym Wam życzyć  wszystkiego najlepszego z
okazji Dnia Dziecka. Abyście zawsze byli uśmiechnięci i szczęśliwi.

Temat: Jak Zielony Kapturek przechytrzył wilka?

Wiem, że wszyscy bardzo dobrze pamiętacie baśń o Czerwonym Kapturku – dziewczynce, która
idąc w odwiedziny do babci spotkała wilka, potem wraz z babcią została przez niego połknięta. Na
szczęście baśnie kończą się dobrze, dlatego, dzięki myśliwemu, obie mogły całe i zdrowe uwolnić
się z brzucha wilczyska.

Dzisiaj przeczytamy  tekst ze strony 221 w podręczniku. Jego tytuł brzmi „Zielony Kapturek” i
opowiada historię, której bohaterem jest siostra Czerwonego Kapturka.

Otwórzcie podręczniki i spójrzcie najpierw na zamieszczony tam tekst. Charakterystyczne jest to,
że podzielony jest on na role. Wiecie, że takie teksty przeznaczone są do wystawienia na scenie.

1. Odczytajcie samodzielnie tekst. Zwróćcie uwagę na graficzny zapis poszczególnych wyrazów i
zdań:
-  drukowanymi  literami  zapisano  nazwy  postaci,  które  biorą  udział  w  wydarzeniach,  a  więc:
ZIELONY KAPTUREK, WILK, NARRATOR,
- zwykłą czcionką zapisano to, co mówią bohaterowie,
- natomiast pochyłym drukiem zapisano to, co dotyczy wyglądu postaci, sceny oraz zachowania
bohaterów ( tych informacji nie czytamy głośno i nie wypowiadamy na scenie)

2. Zastanówcie się teraz na treścią utworu. Dlaczego Zielony Kapturek pytał wilka tylko o duże
oczy i uszy? Z jakiego powodu wilk uciekł?

NOTATKA:

Zielony kapturek był sprytny. Pytał wilka tylko o duże oczy i uszy, bo to było dla niego bezpieczne.
Wiedział, że gdyby zapytał o zęby, wilk miałby pretekst, aby go połknąć. Tymczasem, rozdrażniony
powtarzającymi się pytaniami Zielonego Kapturka oraz tym, że nie może osiągnąć zamierzonego
celu zwierz, zdenerwował się i uciekł. 

…………………………………………………………………………………………………………
3. Poproście o pomoc rodziców albo rodzeństwo i przeczytajcie trzykrotnie tekst z podziałem na
role ( raz jako narrator, raz jako wilk, a raz jako Zielony Kapturek). Myślę, że będzie to wesoła
zabawa w Dniu Dziecka.

Miłego dnia, I. K.


