
Temat:  Biała Czarownica i moc ptasiego mleczka. Oceniamy postępowanie Edmunda.  

 

Do zeszytu przepisujemy tekst zaznaczony kolorem niebieskim. 

 

1. Zgromadź informacje dotyczące:   wyglądu   Białej Czarownicy i jej   pochodzenia.  

                                               Zapisz krótką notatkę w zeszycie przedmiotowym.  

 

 

 

 

2. Zastanów się nad poniższymi pytaniami.  

 Jak pan Tumnus opisuje Łucji Białą Czarownicę? 

 Jak Biała Czarownica zachowuje się wobec Edmunda? 

 Dlaczego interesuje się chłopcem? 

 Co daje Edmundowi i dlaczego to robi? 

 Czy wydaje się być dobra i przyjacielska? 

 

3. Przerysuj do zeszytu tabelkę i uzupełnij luki.  
 

Co pan Tumnus mówi o Białej 

Czarownicy? 

Co Biała Czarownica mówi sama o sobie? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Napisz, jaka była postawa Białej Czarownicy w chwili poznania Edmunda (w lesie) oraz omów  

jej późniejsze zachowanie na zamku, kiedy Edmund był jej zakładnikiem.  

 

              Biała Czarownica w lesie                                     Biała Czarownica na zamku 

                       

  

 

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

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

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

 

Biała Czarownica nie budzi naszej sympatii, ma wiele wad, a jej zachowanie zasługuje 

na potępienie.  

  Jest to symbol ................ , które ostatecznie ponosi .......................................................   .  

 

5.  Zastanów się nad poniższymi pytaniami. 

 Jaka jest rekcja Edmunda, gdy okazuje się, że Narnia istnieje? 

 Kogo (jako pierwszego) spotyka w Narnii?  

 Czy to dobrze, że opowiada o sobie komuś, kogo tak naprawdę nie zna? 

 Czy powinien tak bezkrytyczne wierzyć Białej Czarownicy?  

 Jak należało zachować się w stosunku do nieznanej osoby? 

 Co sprawiło, że w Edmund zachował się w ten sposób w stosunku do Białej Czarownicy? 

 Jakim chłopcem był Edmund?  

 

6. Przerysuj do zeszytu tabelkę i uzupełnij luki.  
 

Cecha Edmunda Przykład zachowania bohatera 

 

naiwny / łatwowierny 

 

Bezkrytycznie uwierzył w kłamstwa Białej Czarownicy, która 

była nieznaną mu osobą. 

złośliwy / okrutny  

 



nieuczciwy / nielojalny  

 

chciwy / łakomy / pazerny  

 

egoistyczny/ samolubny  

 

mściwy i zarozumiały 

 

 

 

odważny/ mężny/ dzielny  

 

sprawiedliwy/ uczciwy 

 

 

 

7. Czy Edmund zasługuje na drugą szansę? Odpowiedź uzasadnij. Możesz skorzystać z poniższego 

schematu odpowiedzi.  

 

Uważam, że Edmund  zasługuje / nie zasługuje  na drugą szansę, ponieważ  ................... 

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

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

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

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

 

8. Co we współczesnym świecie może być takim powieściowym „ptasim mleczkiem”? Podajcie 

własne przykłady.  

 

 

  

 

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

  

 

 

 

     ptasie mleczko 


