
Lekcja biblioteczna kl. IV 

Proponuję uczniom pytania konkursowe związane z lekturą pt.” Opowieści z Narnii ” 

omawianą na lekcji języka  polskiego. 

Temat: Lew, czarownica i stara szafa – konkurs czytelniczy. 

Cele: 

 mobilizowanie uczniów do osiągania lepszych wyników; 

 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych; 

 wdrażanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej ( podczas nauki 

stacjonarnej). 

Tok zajęć: 

 Odpowiedz na pytania. 

 

o Jakim gatunkiem literackim jest utwór” Lew, czarownica i stara szafa”? 

o Gdzie dzieje się akcja powieści? 

o Wymień postacie fantastyczne w tej powieści. 

o Dlaczego dzieci zostały wysłane do domu na wsi? 

o Które z rodzeństwa jako pierwsze odkryło tajemniczą krainę? 

o Jak nazywał się faun, którego polubiła Łucja? 

o Jak wyglądała szafa, przez którą dzieci dostały się do Narnii? 

o Jaki był profesor, u którego zamieszkały dzieci? 

o Kto z rodzeństwa otrzymał od Świętego Mikołaja buteleczkę z lekarstwem? 

o Jaka była Biała Czarownica? 

o Czy Biała Czarownica była człowiekiem? 

o Skąd Łucja wiedziała, że bóbr jest sprzymierzeńcem dzieci? 

o Jak Biała Czarownica przyjęła Edmunda w swoim pałacu? 

o Jaki w ocenie dzieci był Aslan? 

o Czym był Kamienny Stół? 

o Dlaczego nikt z domowników nie zauważył zniknięcia dzieci, chociaż rodzeństwo 

przebywało w Narnii kilka lat? 

o Dlaczego podczas drogi do Kamiennego Stołu Biała Czarownica uderzyła Edmunda       

w twarz? 

o Jakie były oznaki, że czary Białej Czarownicy przestają działać? 

o Dlaczego Aslan musiał zginąć z rąk Białej Czarownicy? 

o Dlaczego dzieci zdziwiły się po wyjściu z szafy 

 

 Rozwiąż krzyżówkę, a poznasz tytuł ostatniej z siedmiu części cyklu” Opowieści z 

Narnii”. 

1. Do jego domu trafiły dzieci. 

2. Srebrne……..; jedno ze słów w tytule czwartej części” Opowieści z Narnii”. 

3. Imię jednego z braci. 

4. Pracowity król Narnii. 

5. Wisiały w starej szafie. 

6. Rodzinne miasto rodzeństwa. 



7. Pora roku, jaka panowała w Narnii. 

8. Imię jednej z sióstr. 

9. Przydomek czarownicy. 

10. Szef Tajnej Policji Królewskiej. 

11. Jedno z imion autora powieści. 

12. Nazwisko autora” Opowieści z Narnii” 

13. Fantastyczna kraina rządząca się swoimi prawami. 
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Podsumowanie zajęć: 

Dzięki szczegółowym pytaniom zawartym w konkursie uczniowie przypomną sobie fakty, na 

które podczas czytania lektury zwrócili uwagę .Zapewne pozostaną one na długo w ich 

pamięci. 

Konkurs zamierzam przeprowadzić po feriach. 

 

 

Lekcja biblioteczna kl.VI – VII                                                                                          

Drodzy Uczniowie!                                                                                                                    

Proponuję Wam  test  w formie psychozabawy ”Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim 

jesteś”. 

1. Czy któraś z przeczytanych w dzieciostwie książek wywarła na tobie tak silne wrażenie, że 

treśd jej pamiętasz do dziś?                                                                                                          

TAK                  NIE                                                   

2. Czy uważasz za najbardziej interesujące te powieści, których treśd oparta jest na faktach 

autentycznych?                                                                                                                                        

TAK                  NIE    



3. Czy utożsamiasz się zwykle z bohaterem czytanej książki i rad jesteś, gdy postępuje tak 

jak – Twoim zdaniem – Ty byś postąpił w takich okolicznościach?                                       

TAK                  NIE 

4. Czy zaglądasz na ostatnią stronę książki, aby dowiedzied się , jakie jest jej zakooczenie?                     

                                                                                                                                                                 

TAK                 NIE 

5. Czy szukasz pomocy w książkach fachowych, gdy natrafisz na jakąś trudnośd przy 

odrabianiu lekcji?       

                                                                                                                                                              

TAK                NIE                                                                                                                                                             

6. Czy lubisz czytad książki, których akcja toczy się w dobrze ci znanym środowisku?   

                                                                                                                                                                   

TAK               NIE       

7. Czy uważnie czytasz w powieści opisy, aby dobrze poznad miejsce i okoliczności, w jakich 

akcje się rozgrywa?                                                                                                                                  

TAK              NIE              

8. Czy wracasz niekiedy do ulubionych książek i czytasz je po raz drugi?                                         

TAK              NIE 

9. Czy pragniesz przedyskutowad z kimś treśd książki, która cię wzruszyła lub oburzyła?      

                                                                                                                                                                   

TAK               NIE                  

10. Czy masz zwyczaj wynotowania sobie z czytanych książek ciekawych myśli i sentencji?     

                                                                                                                                                                    

TAK               NIE                 

11. Czy książki zajmują w Twoim mieszkaniu specjalne wydzielone miejsce?                                         

TAK              NIE 

12. Czy jeśli wszyscy mówią o jakiejś nowej książce – uważasz , że koniecznie musisz ją 

przeczytad?                                                                                                                                     

TAK             NIE                                                                                                                                                                                          

13. Czy odczuwasz czasem chęd opisania swoich wrażeo lub przeżyd?                                               

TAK             NIE 

14. Czy zdarzyło  ci się kiedy zapomnied pod wpływem pasjonującej lektury o całym świecie, 

zasnąd dopiero nad ranem po skooczeniu książki  ?                                                                         

TAK              NIE           

15. Czy bardziej zwracasz uwagę na piękno formy i stylu czytanej książki , czy na idee w niej 

zawarte ?       

                                                                                                                                                                  

TAK             NIE                                                                                                                                                    

16. Czy odczuwasz czasem wielki żal, że książka się kooczy i musisz rozstad się z jej 

bohaterami ?           

       TAK             NIE 

 



    TABELA OCEN ODPOWIEDZI NA TEST „Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, 

kim jesteś” 

TAK                                                                                      NIE 

 15pkt.                                                                               10 pkt. 

10pkt.                                                                                 15 pkt. 

10pkt.                                                                                 15 pkt. 

O pkt.                                                                                  10 pkt. 

15 pkt.                                                                                 0 pkt. 

20 pkt.                                                                                 5 pkt. 

10 pkt.                                                                                 10 pkt. 

15 pkt.                                                                                  10 pkt. 

20 pkt.                                                                                   5 pkt. 

10 pkt.                                                                                   5 pkt. 

40 pkt.                                                                                   0 pkt. 

5 pkt.                                                                                     10 pkt. 

10 pkt.                                                                                    5 pkt. 

20 pkt.                                                                                    5 pkt. 

5 pkt.                                                                                       20 pkt. 

20 pkt.                                                                                     10 pkt. 

 

Jeżeli z odpowiedzi wypadło : 

Poniżej 105 punktów, to znaczy, że w małym stopniu interesujesz się książkami. 

Nie dlatego jednak, że nie lubisz czytad, tylko, że nie umiesz dobrad sobie takiej 

lektury, która by mogła cię zainteresowad. Poradź się bibliotekarki, ona na 

pewno wskaże ci pasjonującą książkę. 

Do 120 punktów. Masz trochę racji twierdząc , że brak czasu uniemożliwia ci 

czytanie dla przyjemności. Spróbuj jednak widzied w książce przyjaciela, który ci 



poradzi, w jaki sposób rozwiązywad trudności, które Cię trapią. Wśród książek 

znaleźd można nawet lekarstwo na miłośd. 

Do 140  punktów. Nie lubisz sentymentalizmu. Twój racjonalistyczny , 

dociekliwy umysł interesuje się bardziej sprawami przyszłości. Imponuje Ci 

technika . Otaczających Cię ludzi traktujesz niekiedy jak niedoskonałe maszyny. 

Nie interesują Cię uczucia twoich bliskich. 

Do 160 punktów.  Pragniesz spotykad w życiu ludzi doskonałych, a nie mogąc 

ich znaleźd, szukasz idealnych bohaterów w książkach,  zaniedbując nieco swoje 

obowiązki. Jesteś niesprawiedliwy wobec ludzi, uważając ich za mniej 

ciekawych niż są. 

Do 180 punktów. Jesteś niepoprawnym marzycielem – szczególnie wrażliwym 

na piękno. W książkach szukasz ucieczki przed „ prozą życia”. W twoim pojęciu 

lektura pomaga Ci znosid troski i kłopoty , które naprawdę nie są tak wielkie, jak 

sobie wyobrażasz. Twoje marzenia są nierealne, a poza tym nie robisz nic, aby 

chod w części mogły się spełnid. 

Do 240 punktów. W książkach szukasz wiadomości praktycznych. Czytasz dużo, 

umiesz właściwie wykorzystad zdobytą wiedzę. Czytanie wierszy  i książek 

fantastycznych, interesowanie się sztuką uważasz za niepotrzebną stratę czasu. 

Nie umiesz się poświęcad dla innych, ale można na Ciebie liczyd. Bez wielkich 

słów pomożesz w potrzebie. 

Powyżej 240 punktów. Umiesz czytad i posługiwad się książkami dla 

pogłębienia swoich wiadomości o życiu. Dobierasz sobie lekturę tak, aby 

dawała Ci dokładny jego obraz. Pociąga Cię praca naukowa, ale i powierzone 

zadania praktyczne potrafisz wykonad bardzo dobrze. Masz wrodzone zdolności 

do kierowania ludźmi. 

    Życzę Wam przyjemnej  i pożytecznej zabawy. 

                              

 

 

 


