
Temat:  Wielka misja bohaterów, czyli bitwa i ostateczne zwycięstwo Aslana.   

 

Przepisz do zeszytu poniższe notatki i uzupełnij luki. 

 

 
 

1. Jak wyglądała Narnia?  

 

Narnia to ........................................  kraina.  Można się do niej dostać przez .................   .  

Wchodząc tam, znajdziemy się  w gęstym ................  .  Granicę miedzy dwoma światami 

wyznacza .............................   .   Gdy dzieci trafiają do Narnii panuje tam wieczna  

.................  .  Narnia jest krainą górzystą. Pan Tumnus mieszka w .....................  skalnej. 

Pałac Białej Czarownicy położony jest miedzy dwoma .............................................   . 

Najważniejszym miejscem w Narnii jest ....................................  ................. ,  usytuowany 

na płaskim szczycie najwyższej góry. Widać z niego zamek ............................................... 

położony nad morzem.  



2. Wędrówka w kierunku  Kamiennego Stołu.  

WYPRAWA  DO  KAMIENNEGO  STOŁU 

 

  

Białej Czarownicy 

 

Rodzeństwa 

 

1. Jaki jest cel?  

 

Spotkać się z Aslanem, 

odnaleźć Edmunda  

i Tumnusa oraz pokonać 

Białą Czarownicę 

2. Kto uczestniczy?  

 

 

 

3. W jaki sposób 

przemieszcza się drużyna? 

 

 

 

 

4. Co się dzieje w czasie 

wyprawy? 

 Biała Czarownica 

zamienia w ........................ 

napotkane .......................... , 

którym Święty Mikołaj 

podarował 

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

Pojawia się mgła, topnieje 

......................... ,  zaczyna 

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

i świecić ............................  . 

Pojawia się Święty Mikołaj  

i obdarowuje dzieci 

prezentami (Piotr otrzymuje 

............................ i miecz, 

Zuzanna .......................  

z kołczanem i ................... ,  

a Łucja ................................ 

z magicznym.........................  

i mały ................................) 

5. Jakie utrudnienia 

pojawiają się podczas 

wędrówki?  

 

 

 

 

 

 

Uzupełnij plan wydarzeniami zaistniałymi od momentu spotkania dzieci z Wielkim Lwem, aż 

do wyzwolenia Narnii spod władzy Białej Czarownicy.  

W ramce (poniżej) zapisane są brakujące punkty. Wpisz je do podanego planu  

w odpowiedniej kolejności.  

 

 

 

 

 

 

Cofnięcie wyroku przez Śmierć.           Ożywienie posągów.             Pasowanie Piotra na Pogromcę Wilka.  

Zabicie Lwa przez Białą Czarownicę.             Uzdrowienie Edmunda.         Zuzanna w niebezpieczeństwie.  

Przełamanie Kamiennego Stołu.                Pokonanie Wiedźmy.             Przybycie posłańca Białej Czarownicy.  

Panowanie w Narnii Synów Adama i Córek Ewy.          Droga Aslana z towarzyszkami w stronę Kamiennego Stołu.  



3. BITWA  I  ZWYCIĘSTWO  SIŁ  DOBRA  NAD  ZŁEM 

1.  Spotkanie dzieci z Wielkim Lwem.  

2.   .............................................................................................................................................. 

3.  Starcie Piotra z Maugrimem.  

4.  ................................................................................................................................................ 

5.  Odbicie Edmunda.  

6.  ............................................................................................................................................... 

7.  Rozmowa Aslana z Wiedźmą.  

8.  Rozbicie obozu w Brodzie Beruny.  

9.  ................................................................................................................................................ 

10.  ............................................................................................................................................. 

11.  Pomoc myszek w rozwiązywaniu powrozów krępujących Lwa.  

12.  .............................................................................................................................................. 

13.  .............................................................................................................................................. 

14.  Podróż dziewczynek na grzbiecie Aslana w stronę zamczyska Czarownicy.  

15.  .............................................................................................................................................. 

16.  Powrót na pole bitwy.  

17.  .............................................................................................................................................. 

18.  ............................................................................................................................................. 

19.  .............................................................................................................................................. 

 

 


