
Temat:  Aslan - dobry duch w lwiej skórze.  

 

1.  Informacje wstępne.  

Dzisiejszy temat mówi o tym, że Aslan, mimo że był groźnym lewem, który wzbudzał 

strach, to okazał się dobry dla dzieci i mieszkańców Narnii.   

Aslan był dla wszystkich nadzieją na pokonanie Białej Czarownicy, bo tylko on mógł 

ocalić pogrążoną w wiecznej zimie Narnię. Potrafił przywrócić do życia jej mieszkańców 

zamienionych przez Wiedźmę w posągi. Oddał życie za Edmunda. Był uosobieniem dobra.  

Chcąc przypomnieć sobie informacje na temat Aslana, obejrzyj poniższą prezentację. 

 

 Podaję link: https://prezi.com/kqvvm3p-uo6w/kim-jest-aslan/ 

 

2.  Jak dzieci zareagowały na dźwięk słowa „ASLAN”?      

Zapisz obok imion informacje  zapisane kolorem  zielonym.      Notatkę przepisz do zeszytu.  

 

 

            EDMUND  -    ..................                                                                                           PIOTR  - ........................... 

                                            ZUZANNA  -  ........................... 

 ŁUCJA  -   .............................. 

 odczuł falę tajemniczego lęku. 

 poczuła, jakby ogarnął ją cudowny zapach, słodka melodia. 

 stał się wyjątkowo dzielny i żądny przygód. 

 poczuła nastrój, w jakim ktoś budzi  się rano i zdaje sobie sprawę, że jest 

pierwszy dzień wakacji albo początek lata.  

 

Dlaczego każde z nich zareagowało inaczej? 
 

Każde z nich zareagowało inaczej, ponieważ ............................................................. 

https://prezi.com/kqvvm3p-uo6w/kim-jest-aslan/


2. Uzupełnij schemat dotyczący Aslana .     Notatkę zapisz w zeszycie.  

 

                                                          1.  Pochodzenie  - .................................................. 

                                                                                                                       

                                                                                                                     2. Wygląd zewnętrzny - ............... 

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

 

 

                         

                                 3. Cechy bohatera (10 cech) -  

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

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

 

  

 

                  

4. Opinie innych bohaterów dotyczące Aslana: 

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

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

    

 

                                                                                                             

                                                                                                            5. Własna ocena postaci - .......................... 

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

 

3. Czy widzicie podobieństwo Aslana do jakiejś postaci historycznej?  

 Rozwiąż krzyżówkę.   Zapisz hasło w zeszycie i wyjaśnij, na czym polega to podobieństwo. 

 



1. Spowodowała, że w Narnii cały czas była zima. 

2. Jedzenie, które Czarownica dała Edmundowi  w zamku zamiast ptasiego mleczka. 

3. Imię olbrzyma wyzwolonego przez  Aslana. 

4. Zwierzęta, które ugościły czwórkę ludzkich potomków. 

5. Imię Białej Czarownicy. 

6. Najstarszy z rodzeństwa. 

7. Imię fauna, z którym zaprzyjaźniła się Łucja. 

8. Mebel, który pozwolił dzieciom znaleźć się w Narnii. 

 

HASŁO BRZMI:   ........................................................... 

Podobieństwo do tej postaci polega na tym , że .................................................................... 

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

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

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

 

4.  Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych, wpisując odpowiednie 

sformułowania z ramki, która znajduje się poniżej.    Notatkę zapisz w zeszycie.  

 

 

 

 

 

 

a) walczyć jak lew – ............................................................................................................. 

b) lwie serce – ........................................................................................................................ 

c) iść jak w paszczę lwa – .................................................................................................... 

d) lew się w kimś budzi – ..................................................................................................... 

e) lwia furia – ....................................................................................................................... 

 

udać się w najbardziej niebezpieczne miejsca 

ktoś staje się odważny 

wielka złość 

mężnie, z poświeceniem, desperacko 

wielkie męstwo, wielka odwaga 

 

 

 


