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Cudowna podróż z Selmą Lagerlöf (cz. 1). 
Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy IV

Karta pracy nr 1
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–5. (on-line)
Otóż w leszczynie rosnącej nad brzegiem jeziora Vomb pewien chło-

piec schwytał wiewiórkę i przyniósł ją do pobliskiej chałupy. 
Wszyscy mieszkańcy zagrody, starzy i młodzi, radowali się ma-
łym, ładnym zwierzątkiem i podziwiali jego puszysty ogon, mą-
dre, ciekawe oczki i małe, zwinne nóżki. Obiecywali sobie, że 
przez całe lato cieszyć się będą zwinnymi ruchami wiewiórki, jej  
zabawnym sposobem obłupywania orzeszków i wesołymi igrasz-
kami. Pośpiesznie uporządkowali starą klatkę, którą stanowił 
mały, na zielono pomalowany domek z kółkiem z drutu. Domek, 
który posiadał drzwi i okno, miał służyć wiewiórce za jadalnię  
i sypialnię; przygotowano więc w nim posłanie z liści, postawio-
no miseczkę z mlekiem i położono kilka orzechów laskowych. Kół-
ko miało służyć do zabawy – wiewiórka mogła na nim huśtać się, 
kręcić i skakać. 

Ludzie byli pewni, że dogodzili wiewiórce we wszystkim, i dziwili się 
bardzo, że jej to nie zadowala. Zasmucona i posępna, siedziała 
w kącie swego domku, wydając tylko od czasu do czasu żałosną 
skargę. Nie dotykała pożywienia i nie huśtała się ani razu na kół-
ku (Lagerlöf, 1992, s. 48–49). 

Urszula Wykurz1



Materiały metodyczne 

62

Karta pracy nr 2
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–5. (on-line)
– Teraz przyjdą żurawie!
I przyszły szare, niby w mrok odziane ptaki z pióropuszami na skrzy-

dłach i czerwonymi piórami na karku. Wielkie, o długich nogach, 
wysmukłych szyjach i małych głowach, spłynęły ze swojego pa-
górka, tajemnicze i jakby oszołomione. Posuwając się naprzód, 
obracały się w koło, na poły fruwając, na poły tańcząc. Podno-
sząc z wdziękiem skrzydła, poruszały się z niesłychaną szybko-
ścią. Była to niby gra szarych cieni, którą oko zaledwie śledzić 
zdołało. Tak jakby nauczyły się jej od mgieł unoszących się nad 
bagnami. Jakiś osobliwy czar tkwił w ich ruchach i wszyscy, któ-
rzy dotychczas nigdy na górze Kulla nie byli, zrozumieli teraz, 
dlaczego całe to zebranie nosiło nazwę tańca żurawi (Lagerlöf, 
1992, s. 98–99). 
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Karta pracy nr 3
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–5. (on-line)
Podróż była jednostajna. Kiedy więc ukazały się chmury deszczowe, 

stanowiły dla chłopca urozmaicenie. Dawniej chmury deszczowe, 
widziane z dołu, wydawały mu się zawsze szare i nudne, ale wyso-
ko w górze wyglądały zupełnie inaczej. Chłopiec widział wyraź-
nie, że chmury są to olbrzymie wozy ze spiętrzonym ładunkiem, 
jedne napakowane ogromnymi szarymi workami, inne beczkami 
tak dużymi, że mogło się w nich pomieścić całe jezioro, inne znów 
były strasznie wysokie, z wielkimi kotłami i butlami. A gdy zjecha-
ło się ich już tyle, że zapełniły całą przestrzeń nieba, zaczęły na-
raz ze wszystkich kotłów, beczek, butli i worków wylewać wodę na 
ziemię, jak gdyby ktoś dał im nagle znak (Lagerlöf, 1992, s. 100). 
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Karta pracy nr 4
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–5. (on-line)
Okręg Närke posiadał w dawnych czasach pewną osobliwość, nie 

znaną w innych okolicach kraju – przebywała w nim mianowicie 
wiedźma, zwana Latawicą z Yzätter. 

Latawicą przezwano ją dlatego, że biegała zawsze w zawody z wichra-
mi i burzą. […]

W takie dni jednak, kiedy wiatr wirował po równinie, radowała się  
Latawica z Yzätter najwięcej. Rzucała się wtedy w ten wir i krę-
ciła wraz z nim w kółko. Długie jej włosy unosiły się w górę, sza-
ty ciągnęły się po ziemi niby tuman kurzu, a cała równina pod jej 
stopami służyła jej za miejsce do tańca. 

Rankiem siadywała Latawica najczęściej na wysokiej sośnie, rosnącej 
na zboczu górskim i patrzyła na równinę. 

Zimą, kiedy spadł śnieg, przejeżdżało tamtędy dużo sanek. Latawica nie 
przepuściła ani jednych, dopóki nie wywołała takiej śnieżycy, nie 
sypnęła takimi kłębami śniegu, że wszelka droga utonęła w nich 
bez śladu. I ludzie długo brodzili, długo i z mozołem wydobywali się  
z tych zasp śnieżnych, zanim udało im się wrócić do domu. 

W piękne zaś dni letnie, w porze sianokosów, siadywała Latawica na 
wierzchołku drzewa i siedziała tam spokojnie, dopóki pierwsze 
wozy, wysoko naładowane sianem, nie stanęły gotowe do odjaz-
du. Wtedy to plusk! – i Latawica spadała nagle ulewnym desz-
czem, przerywając na długo robotę. 

Wiadomo było, że Latawica myśli tylko o tym, żeby ludziom płatać  
igle (Lagerlöf, 1992, s. 323–324). 
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Karta pracy nr 5
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–8. (on-line)
Szczury nie cieszą się wielkim uznaniem wśród innych zwierząt; czar-

ne szczury w zamku Glimminge stanowiły jednak wyjątek i mó-
wiono o nich zwykle z szacunkiem, gdyż okazały wielkie męstwo 
w walkach z nieprzyjaciółmi oraz wielką wytrwałość w czasach 
klęsk, które spadały na ich ród. Należały do takiego rodu szczu-
rów, który, niegdyś liczny i możny, teraz bliski był wymarcia. 

Przez długie lata czarne szczury, zwane lądowymi, panowały nad całą 
tą okolicą. Znaleźć je było można prawie w każdej piwnicy, pra-
wie na każdym strychu, w stodołach i w szopach, w spiżarniach 
i piekarniach, w stajniach i oborach, w kościołach i pałacach, 
w gorzelniach i w młynach, jak też i we wszystkich innych przez 
ludzi zamieszkiwanych budynkach. Teraz jednak usunięto je zew- 
sząd i niemal zupełnie wytępiono. Tylko gdzieniegdzie na ustroniu 
można je było jeszcze spotkać, ale nigdzie nie było ich tak wiele 
jak w Glimminge. 

Bardzo często, gdy jakiś gatunek zwierząt wymiera, winić należy o to lu-
dzi; tutaj inna była tego przyczyna. Ludzie prowadzili wprawdzie 
walkę z czarnymi szczurami, nie mogli jednak dokonać większego 
spustoszenia w ich szeregach. Wytrzebiły je dopiero zwierzątka tej 
samej rasy, zwane szczurami szarymi. […] Były to nędzne, na pół 
żywe biedoty, które zamieszkały w porcie, krążyły koło ilarów pod 
mostami i żywiły się odpadkami rzucanymi do wody. Nie miały jed-
nak nigdy odwagi wkroczyć do miasta, którym władały niepodziel-
nie czarne szczury. Z czasem dopiero, kiedy się rozmnożyły, ośmie-
liły się i wtargnęły do miasta (Lagerlöf, 1992, s. 72–73). 
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Karta pracy nr 6
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 1–8. (on-line)
– Widzisz, kochany Paluszku – zaczął kruk – długo żyję na świecie. Dozna-

wałem dobrych i złych losów, i kilkakrotnie bywałem chwytany przez 
ludzi. Dzięki temu nie tylko nauczyłem się ich mowy, ale i przyswoiłem 
sobie wiele z ich uczoności. I teraz mogę stwierdzić, że w całym kra-
ju nie ma ptaka, który by tak znał twoich braci, jak ja ich znam. […]

W dawnych czasach mieszkał w Dalarna olbrzym z dwiema córkami. 
Kiedy się olbrzym zestarzał i poczuł, że musi umierać, zawołał 
obie córki, aby podzielić między nie swój majątek.

Majątek ten stanowiło głównie kilka gór obitujących w miedź i tymi 
górami chciał olbrzym obdarować córki.

„Zanim jednak oddam wam dziedzictwo – powiedział – musicie mi 
przyrzec, że zabijecie każdego obcego, który odkryje wasze góry 
miedziane, i to przedtem, nim zdąży donieść komukolwiek o swo-
im odkryciu”.

Starsza córka olbrzyma była dzika i okrutna, przyrzekła więc bez wa-
hania wypełnić rozkaz ojca. Młodsza jednak miała serce czulsze  
i ojciec widział, że wahała się długo, zanim złożyła przyrzeczenie. 
Dlatego też przyznał jej tylko trzecią część spadku. […]

Razu pewnego chłop, mieszkający nad rzeką Dalälv w paraii For-
sang, pobudował szałasy nad jeziorem Runn, gdzie ziemia była 
tak kamienista, iż dotychczas nikt nie próbował jej uprawiać. Któ-
rejś jesieni chłop udał się na pastwiska z parą koni, aby dopomóc 
pasterkom w przygotowaniach do powrotu: przy spędzaniu bydła, 
przewożeniu beczułek z masłem i kręgów sera. Licząc bydło, za-
uważył, że jeden z kozłów ma czerwone rogi. 

„Dlaczego kozioł Kare ma tak dziwnie czerwone rogi?” – zapytał 
chłop pastuszki. […]

Zaledwie dziewczyna wytarła rogi, kiedy już kozioł skoczył na nowo 
w głąb lasu. Chłop pobiegł za nim i właśnie gdy dopędzał kozła, 
ten ocierał rogi o jakieś czerwone kamienie. Chłop podniósł kilka 
kamieni, polizał, potem powąchał i przekonał się, że znalazł rudę 
(Lagerlöf, 1992, s. 397–399). 


