
Edukacja polonistyczna 

„Karolcia” Maria Krüger 

 

Dzień dobry,  

Dzisiaj na zajęciach z edukacji polonistycznej omówimy fragment lektury 

„Karolcia”, czyli pierwsze trzy rozdziały. Miałeś/aś możliwość wysłuchania 
fragmentu w formie audiobooka, o co poprosiłam Cię dwa tygodnie temu. 

 

Zacznę od omówienia treści książki. 

Karolcia to mała dziewczynka, która mieszka z mamą, tatą i ciocią. Pewnego 
dnia, podczas przeprowadzki do nowego mieszkania, znajduje w podłodze 
niebieski koralik. Okazuje się, że jest magiczny, ponieważ spełnia życzenia. 
Dzięki niemu Karolcia wraz z kolegą, Piotrkiem, przeżywa wiele przygód. Muszą 
jednak uważać, ponieważ koralika szuka czarownica, Filomena. Koralik nie ma 
jednak nieograniczonej mocy, czyli nie może spełnić wszystkich życzeń. Każde 
wypowiedziane życzenie powoduje, że koralik staje się coraz jaśniejszy, coraz 
bledszy, więc trzeba używać go ostrożnie. Pewnego dnia Karolcia i Piotrek 

dowiadują się, że jedyny park ma zostać zamknięty. Dzieci przy pomocy koralika 
postanawiają dostać się do ratusza, do prezydenta, i prosić go, aby nie zamykał 
parku. Pomagają im też dwa kamienne lwy, które są pod ratuszem. Prezydent 
postanawia nie zamykać parku, a lwy stają się drewniane. Po tej przygodzie 
koralik staje się tak blady, że może spełnić tylko jeszcze jedno życzenie. Karolcia 

prosi koralik, aby spełnił życzenia wszystkich ludzi. W jednej chwili tak się 

właśnie dzieje i wszyscy ludzie stają się szczęśliwi. Koralik znika, a Karolcia 
cieszy się ,że wypowiedziała takie życzenie.  

Zapraszam Cię teraz do wykonania zadań. 

Zadanie 1 

Proszę uzupełnij zdania brakującymi informacjami na temat Karolci. Oto 

portret dziewczynki- będzie Ci pomocny do wykonania ćwiczenia. 

 



 

 

 

Bohaterka książki ma okrągłą ……………………. i spiczastą ………………………….. 

……………………………….. nosi włosy związane w ……………………., a jej grzywka jest 

…………………………….przycięta. Dziewczynka jest …………………………………………., 

to znaczy, że nie ma ani brata, ani siostry. Kolega bohaterki ma na imię 

………………………………………………..  Dziewczynka i chłopiec przeżywają przygody 

razem z ………………………………………………. koralikiem. 

 

 



Zadanie 2 

Proszę uzupełnij metryczkę książki i pokoloruj portret bohaterki. 

Metryczka to są informacje o autorze i tytule książki. 

Autor książki: ………………………………………………………….. 

Tytuł książki: …………………………………………………………….  

 

Zadanie 3 

Proszę zastąp liczby w nawiasach wyrazami w odpowiedniej formie 

Karolcia ma (8) ………………………………….. lat. 

Po wakacjach będzie chodzić do (3) ………………………. Klasy. 

Nowe mieszkanie Karolci znajduje się na (1) ……………………………….. piętrze. 

Dziewczynka przeprowadzi się tam za (7) ……………………………… dni. 

Zadanie 4 

Proszę ułóż dwa zdania z rozsypanki wyrazowej. 

a) znalazła  Karolcia koralik  za szafą. 

 

b) życzenia.  Niebieski  spełniał  koralik 

 

 

Dziękuję bardzo! 

Aneta Trojanowska 



 


