
JĘZYK POLSKI   KLASA 4                                             (27.04.2020)
Temat: Poznajemy „Bajkę o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina.

I. Proszę o zapoznanie się z tekstem Aleksandra Puszkina „Bajka o rybaku i rybce” – 
podręcznik „Nowe Słowa na start” klasa 4 strony 221 – 227.

II. Przepisz  i uzupełnij notatkę. 
   Świat przedstawiony:

1) czas akcji:
* nieokreślony;
2) miejsce akcji:
* nadmorski brzeg,
* przed chatą rybaka.
3) bohaterowie:
* rybak (postać realistyczna),
* żona rybaka (postać realistyczna), 
* złota rybka (rybka mówi, więc jest to postać fantastyczna).
Cechy charakteryzujące żonę rybaka: kapryśna, chytra, wymagająca, zuchwała, 
niecierpliwa, nienasycona, niewdzięczna, pyszna, bezczelna, niepohamowana, chciwa, 
egoistyczna.
Cechy charakteryzujące rybaka: cierpliwy, dobrotliwy, uległy, skromny, bojaźliwy, pokorny, 
nieśmiały, niewymagający, uległy, zgodny, poczciwy.

Uzupełnij zgodnie z treścią „Bajki o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina.

Pewien starszy …........................... złowił …....................... rybkę, która chciała spełnić jego

życzenia, jeśli puści ją wolno. Mężczyzna darował jej ….................................. nie oczekując

niczego w …...................... . Następnie wrócił do ….................... i opowiedział  całą historię

…..................... . Kobieta zaczęła na niego …......................... . Zażądała, by wrócił na brzeg

morza i poprosił rybkę o naprawienie …............................. . Tak też się stało. Rybka spełniła

pierwsze ….............................. żony rybaka. Jednak gdy nieborak wrócił do chaty, zuchwała

baba     rozkazała   mężowi     ponownie      udać     się      do     złotej    rybki    i     poprosić

o wygodniejszą …................................. . Gdy wraca, na miejscu starej chałupki, widzi ładny

…..................... . Niestety żona nadal jest …............................................... . Nie chce być już

ubogą chłopką i domaga się zmiany w …............................................. . Rybka (i tym razem)

spełniła jej życzenie. Zostaje bogatą panią, a dawna chatka zmienia się w …..........................

pełen służby.  Kobieta wysyła męża do pracy w …................................  . Po pewnym czasie,

żądna   wygód    i   bogactw   żona, wzywa go ponownie, ponieważ teraz zapragnęła władzy

i chce być …................................ ….... Gdy mąż próbuje przemówić do rozumu, zaczyna go

…................. i …........................ . Zrzędliwa żona rybaka zostaje wreszcie potężną królową,

i jej dwór zmienia się w imponujący ….................................... z którego ubogi chłop zostaje

wyrzucony przez …..................... . Szczęście despotycznej władczyni nie trwa jednak długo.

Wzywa poczciwego męża,ponieważ teraz pragnie być wszechwładną …...............................



mórz, której ma służyć nawet …............................  …....................... .  Za każdym kolejnym

życzeniem morze stawało się coraz mniej …......................................  - szumiało, pieniło się,

zmieniało kolor z błękitnego na prawie …............................ . Wzmagał się również gniewny

wicher i słychać było wycie spienionych ….................................... Ocean sprawiał wrażenie

…................................................. . Złota  rybka  nie  spełniła  ostatniego  życzenia. Odebrała

…..................................... kobiecie wszystko, co do tej pory otrzymała. Gdy rybak wrócił do

domu, zobaczył swoją żonę w starej, rozpadającej się …..................................... a obok stało

zniszczone …................................. Zastał wszystko tak, jak było, zanim spotkał rybkę, która

schowała się w ….................................... morza.
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