
Tematy lekcji klasa V 

 
1.  TEMAT: CZYM SĄ „GDYBY” DLA PODMIOTU LIRYCZNEGO W WIERSZU JOANNY 

KULMOWEJ? 

podręcznik, s. 311  

 Praca domowa: 

 – dla wszystkich: 5. polecenie z podręcznika, s. 311;  

– dla chętnych: 3. polecenie z podręcznika, s. 311. 

ZADANIE 1. Dopisz dokończenia rozpoczętych zdań.  

GDYBYM: wygrał / wygrała milion,  

 

GDYBYM był wyższy / była wyższa,  

GDYBYM miał / miała więcej czasu,  

GDYBYM więcej się uczył / uczyła,  

GDYBYM miał / miała statek kosmiczny,  

GDYBYM miał / miała władzę, ...................................... , 

ZADANIE 2. Uzupełnij podane powiedzenie nazwą drzewa przedstawionego na fotografii oraz nazwą owocu. 

Wyjaśnij znaczenie powiedzenia i jego związek z treścią wiersza.  

 

Narysuj na drzewie kilka odpowiednich owoców.  

 
Obiecywać ..................................... na ....................................... .  

Znaczenie: 

 

 

 



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

 
 
Znaczenie: 
.......................................................................................................  

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

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

 

ZADANIE 3. Jak wyobrażasz sobie swoją GDYBANDIĘ – niezwykłą krainę, w której spełniają się marzenia? 

Stwórz odpowiednią ilustrację.  

 

Oto moja GDYBANDIA – niezwykła kraina, w której spełniają się marzenia: 

                                                    2- 3 Temat:  
 TEMAT: SPORZĄDZAMY PRZEPIS NA CUDOWNĄ PIGUŁKĘ ODMŁADZAJĄCĄ. 

 

  



podręcznik, s. 312–314  

ZADANIE 1. Przeczytaj tekst Receptura Wonka-Vitu i wskaż poprawne odpowiedzi – zamaluj odpowiednie 

pola na karcie odpowiedzi.  

1. Poszczególne składniki receptury należy dodawać do czekolady  

A. w zupełnie dowolnej kolejności.  

B. tuż po jej ostygnięciu i zgęstnieniu.  

C. przed jej roztopieniem i zagotowaniem.  

D. w ściśle określonej kolejności.  

2. Wszystkie składniki, po ich rozpuszczeniu, trzeba gotować przez  

A. dwadzieścia siedem dni, mieszając od czasu do czasu.  

B. dwadzieścia siedem dni, w ogóle nie mieszając.  

C. dwadzieścia osiem dni, w ogóle nie mieszając.  

D. trzydzieści siedem dni, ciągle mieszając.  

3. Który składnik nie pochodzi z „Receptury Wonka-Vitu”?  

A. Ryj pluskwiaka.  

B. Krok krokodyla.  

C. Tylny ogon bazyliszka.  

D. Grający krowi róg.  

4. Do sporządzenia jednej pigułki Wonka-Vitu były potrzebne  

A. dwa jaja żaboptaka.  

B. trzy jaja żaboptaka.  

C. cztery jaja żaboptaka.  

D. trzydzieści trzy jaja żaboptaka.  

5. Po długim gotowaniu na dnie kotła pozostawała twarda bryła rozmiarów piłki  

A. futbolowej.  

B. koszykowej.  

C. siatkowej.  

D. tenisowej.  

6. Każda pigułka Wonka-Vitu sprawi, że człowiek będzie młodszy o  

A. dwadzieścia lat.  

B. dwadzieścia pięć lat.  

C. dwadzieścia siedem lat.  

D. trzydzieści lat.  

7. Który składnik nie pochodzi z „Receptury Wonka-Vitu”?  

A. Róg i nos nosorożca.  

B. Kopytko mantykory.  

C. Błąd z wielbłąda.  

D. Odcisk kopyta wielorożca.  

8. Z ilu worków czekolady otrzymywało się jedną pigułkę Wonka-Vitu?  

A. Dwunastu.  

B. Dwustu.  

C. Dwudziestu.  

D. Dwu. 

 

 


