
1 
 

Klasa  IV - 28.05.20r. 

 

Temat: "Kopciuszek, czyli  pantofelek  z  popieliczki"  jako  baśń. 

 

 

Zajęcia  z  wychowawcą: Jak  się  właściwie  odżywiać? 

 

1. Przeczytaj. 

*popieliczka - popielica, zwierzę  o  popielatej  skórze, w  tej  wersji  baśni, ze  

skóry  popieliczki  był  wykonany  pantofelek  Kopciuszka, a  nie  ze  szkła, jak  

podają  inne  wersje 

 

 Kochani, przypominam  Wam  o  jutrzejszym  sprawdzianie  z  

czasownika  i  przysłówka - przygotujcie  się  do  niego  ładnie, bo należy  go  

napisać  samodzielnie, bez  żadnej  pomocy. 

  

 Mam  nadzieję, że  zapoznaliście  się  z  treścią  bajki  o  Kopciuszku, 

autorstwa  francuskiego  pisarza  Charlesa  Perrault  - której  pełny  tytuł  brzmi  

tak, jak  Wam  podałam  w  temacie  lekcji :) Przypominam, że  jest  to  nasza  

lektura  obowiązkowa :) 

 

Dziś  porozmawiamy  o  tym, czym  jest  baśń  i  jakie  cechy  gatunkowe  

ona  posiada - zrobimy  to  odwołując  się  do  treści  lektury. Nie  jest  to  

pierwsza  baśń  o  jakiej  rozmawialiśmy  w  tym  roku  szkolnym :) 

Przypomnijcie  sobie  historię  rybaka  i  złotej  rybki  oraz  przygody  Pinokia. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Baśń  to  dłuższa  opowieść  fikcyjna ( zmyślona ), w  której  występują  

elementy  prawdopodobne  i  fantastyczne. Jej  głównym  celem  jest  uczyć  jak  

należy, a  jak  nie  należy  postępować  w  życiu. 

Inne  elementy  baśni: 

- nieokreślony  czas  i  miejsce  akcji ( nie  ma  podanego  roku, ani  dokładnego  

miejsca ), 

- walka  dobra  ze  złem, 

- szczęśliwe  zakończenie, 

- przeszkody  stojące  przed  bohaterem, 

- magiczny  pomocnik 
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"Kopciuszek"  jest  baśnią, ponieważ: 

- nie  wiemy  gdzie  i  kiedy  rozgrywa  się  akcja, możemy  się  tylko  domyślać, 

że  w  bliżej nieokreślonej  przeszłości, 

- elementami  fantastycznymi  są  czary  dobrej  wróżki, 

- walkę  dobra  ze  złem  symbolizuje  dobry  charakter  Kopciuszka  i  zły  jego  

sióstr  i  macochy, 

- historia  Kopciuszka  kończy  się  szczęśliwie, 

- przeszkody  przed  Kopciuszkiem - ciężka  praca  w  domu, brak  możliwości  

pojechania  na  bal, 

- pomocnik - dobra  wróżka, 

- morał 

 

3. Przeczytaj. 

O  morale  wynikającym  z  baśni  porozmawiamy  na  lekcji  w  poniedziałek :) 

 

Motywy  wędrowne - to  pojęcie  wiąże  się  z  baśnią, chodzi  o  motywy, które  

pojawiają  się  w  różnych  baśniach, np. król ,rycerz, królewna, zła  macocha, 

wróża, smok... 

 

Zajęcia  z  wychowawcą: Jak  się  właściwie  odżywiać? 

 

1. Przeczytaj. 

1) Konsultacje 

Jak  tylko  zostaną  ustalone  godziny  i  dni  konsultacji  od  razu  Was  o  nich  

powiadomię. Wyślę  Wam  też  szczegółowe  informacje  dotyczące  tego, jak  

zachować  w  trakcie  nich  bezpieczeństwo. Już  teraz  podam  Wam  kilka  

ważnych  ustaleń:.  

  

Odwołanie udziału w konsultacjach należy zgłosić wychowawcy klasy 

odpowiednio wcześniej.  
 

W sali uczniowie siedzą pojedynczo w ławkach, pomiędzy którymi odstęp 

wynosi 1,5 m.  
 

Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie powinni 

wymieniać się między sobą  
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Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, wynoszącego min. 2 m 

w odniesieniu do siebie, nauczycieli i pracowników oraz innych osób w każdej 

przestrzeni Szkoły.  
 

  

Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 

Do  Szkoły  przychodzicie  w  maseczkach. 

 

W  trakcie  konsultacji  Wasi  rodzice  nie  mogą  przebywać  na  terenie  

Szkoły. 

 

2) Otrzymacie  także  informacje, kiedy  i  w  jaki  sposób  zwracać  

podręczniki  do  biblioteki.  Podręczniki  do  polskiego  są  w  szkole, więc  

oddam  je  pani  Leszczyńskiej  i  o  to  nie  musicie  się  już  martwić :) 

 

3) W  następnym  tygodniu  zostaniecie  ocenieni  z  zachowania  za  miesiąc  

maj, więc  jeśli  jeszcze  macie  możliwość  wykonać  jakieś  zadanie  

dodatkowe  z  danego  przedmiotu - to  wykorzystajcie  tę  okazję  na  uwagę  

pozytywną :) 

 

A  teraz  o  właściwym  odżywianiu :)  

 

Kochani, myślę, że  bardzo  dobrze  wiecie, że  nie  tylko  ruch, brak  nałogów  

ma  wpływ   na  nasze  życie  i  zdrowie. Równie  ważne  jest  odżywianie  się - 

zwłaszcza  w  czasach, gdy  na  świecie  królują  fastfoody. Pojawia  się  też  

coraz  więcej  doniesień  o  problemach  zdrowotnych  dzieci, związanych  ze  

zbyt  dużą  nadwagą. Oczywiście, wszystko  jest  dla  ludzi, tylko  trzeba  

korzystać  z  tego  z  głową. 

 

Obejrzyjcie  prezentację  o  zdrowym  odżywianiu, którą  przesłałam  Wam  

w  materiałach :)  
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