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Klasa  IV - 23.04.20r. 

 

Temat: Zło - dobrem  zwyciężaj! Rozmawiamy  o  nauce  zawartej  w  powieści  "Mała  

księżniczka". 

 

Zajęcia  z  wychowawcą: Jak  to  zrobić, żeby  inni  nie  palili - podsumowanie  zajęć. 

 

Zanim  przejdziemy  do  lekcji!!! 

Chciałabym  Wam  uświadomić, że  na  Wasze  końcowe  oceny  z  zachowania  w  tym  

półroczu - oprócz  ocen, które  zdobyliście  do  tej  pory - bardzo  duży  wpływ  będzie  

miało  to - w  jaki  sposób  przykładacie  się  do  nauki  w  trakcie  nauczania  zdalnego - 

to  znaczy  czy: otwieracie  od  nauczycieli  pliki  z  materiałami  lekcyjnymi  i  notujecie  

to, co  trzeba  w  zeszytach, czy  odrabiacie  zadania  i  odsyłacie  je  do  nauczycieli. 

Ważne jest, to  że  jeśli  z  jakiegoś  powodu  nie  możecie  odesłać  zadania, żebyście  

poinformowali  o  tym  nauczyciela - najlepiej  od  razu. Możecie  o  tym  poinformować  

mnie ( Wasi  rodzice  mają  mój  numer  telefonu ) - a  ja  skontaktuję  się  z  danym  

nauczycielem. 

 

Język  polski 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, ostatnio  na  lekcji  charakteryzowaliśmy  Sarę. Zwróćcie  uwagę, że  jest  to  

postać  bardzo  ciekawa. Kiedy  jej  się  powodzi, jest  bogata, niczego  jej  nie  brakuje - 

odznacza  się  skromnością, wcale  nie  odnosimy  wrażenia, że  jest  rozpieszczona.  

 Kiedy  jej  losy  bardzo  się  zmieniają - Sara  pod  względem  charakteru  pozostaje  tą  

samą  dziewczynką  co  przedtem. A  spróbujcie  się  postawić  w  jej  sytuacji: cierpi  po  

stracie  taty, jest  upokarzana  przez  pannę  Minchin, odizolowana  od  koleżanek, nie  ma  

prawa  się  uczyć, głoduje  i  jest  służącą... Jak  najbardziej  miała  się  prawo  zbuntować, 

zmienić - a  tymczasem  zauważcie, że  nadal  jest  koleżeńska, wrażliwa  na  cierpienie  

innych  i  nigdy, ale  to  nigdy  nie  zachowuje  się  źle  w  stosunku  do  panny  Minchin. 

 

Jak  myślicie, czy  zachowanie  takiej  postawy  jest  łatwe? 

 

2. Zastanówmy  się  wspólnie. 

Moi  drodzy, jak  myślicie, co  to  znaczy  zło - zwyciężać  dobrem? 

Czy  macie  jakieś  pomysły?  Zastanówcie  się  chwilę :)  Wrócimy  do  tego  pytania  pod 

koniec  lekcji. 

 

3. Kto  jest  "zły"  w  powieści? 

Chyba  nikt  z  Was  nie  ma  wątpliwości, że  postacią  negatywną  jest  panna  Minchin. 

Owszem, możecie  mi  powiedzieć, że  niektóre  z  koleżanek  Sary  też  nie  są  dobre - 
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zwróćcie  jednak  uwagę, że  są  one  jeszcze  dziećmi, które  dopiero  kształtują  swoją  

osobowość, a  mając  taki  wzorzec  jak  panna  Minchin, może  nie  umieją  zachowywać  

się  inaczej. W  odróżnieniu  od  nich  panna  Minchin  jest  osobą  dorosłą. A  teraz  

zestawmy  jej  zachowanie  z  zachowaniem  Sary. 

 

4. Zapisz  w  zeszycie 

 

 

 

 

 

 

Panna  Minchin 

 

Sara 

 

  

posępna, dostojna, brzydka, 

 

surowa, stanowcza, faworyzuje  dzieci  

najbogatsze, fałszywa, 

niesprawiedliwa,  chciwa 

 

 

uboga, służąca, cierpi  głód  i  

poniżenie 

grzeczna, dobra, bez  gniewu  i 

nienawiści, dobrem  odpowiada  na  

doznawane  zło. 

 

Zachowanie  Sary  uczy  nas  tego, że: 

- uczciwość  i  dobre  serce  to  najcenniejszy  skarb, 

- bycie  księżniczką  to  pewne  zasady, godność  i  sposób  postępowania, bycie  grzeczną, 

uprzejmą  i  miłą  dla  innych, 

- nawet  w  najgorszej  chwili  warto  zachować  optymizm, 

- jeśli  ktoś  jest  dla  nas  zły, nie  musimy  zniżać  się  do  jego  poziomu, agresja  rodzi  

agresję. Odpłacając  komuś  dobrem  za  zło - jesteśmy  prawdziwymi  zwycięzcami. 

 

5. Pomyśl 

Jak  można  zwyciężać  zło - dobrem? Nie  potrzebujemy  bohaterskich  czynów - czasem  

wystarczy  uprzejmość - to, że  "nie  odpyskujemy", uśmiech, dobre  słowo 
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Zajęcia  z  wychowawcą: Jak  to  zrobić, żeby  inni  nie  palili. 

 

Kochani  tym  tematem  kończymy  nasz  program  profilaktyczny  "Bieg  po  zdrowie", w  

którym  mówiliśmy  o  nałogu  palenia  papierosów. Dzisiaj  go  sobie  podsumujemy :) 

 

1. Obejrzyj  filmik - może  on  stanowić  dobre  podsumowanie, tego  o  czym  

rozmawialiśmy  podczas  zajęć  dotyczących  palenia  papierosów 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7zHFdBjgsOA 

 

 

2. A  teraz  wypełnij  ankietę, tak  naprawdę  zbada  ona  Twój  sposób  myślenia  na  temat  

zdrowia. Podobną  ankietę  wypełnialiśmy  kiedy  rozpoczynaliśmy  nasz  projekt  i  kiedy  

jeszcze  kilku  rzeczy  o  zdrowiu  mogłeś / mogłaś  nie  wiedzieć. Teraz  więc  sprawdź  

swoją  świadomość  na  temat  zdrowia - sam  dla  siebie. Ankiety  nie  odsyłaj  do  mnie. 

Nie  musisz  jej  drukować. 

Swoje  odpowiedzi  zaznacz  z  prawej  strony ( cyfry, których  znaczenie  podaje  Ci  

poniżej ) 

1. Nie  zgadzam  się 

2. Trochę  się  nie  zgadzam 

3. Trochę  się  zgadzam 

https://www.youtube.com/watch?v=7zHFdBjgsOA
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4. Całkowicie  się  zgadzam. 

 

1) Ludzie  powinni  aktywnie  dbać  o  swoje  zdrowie.  1 2 3 4 

 

2) Zamiast  obiadu  można  zjeść  ciastko.    1 2 3 4 

 

3) Zdrowy  człowiek  jest  uśmiechnięty  i  przyjazny  1 2 3 4 

 

4) Palenie  papierosów  jest  obojętne  dla  naszego  organizmu  1 2 3 4 

 

5) Po  wypaleniu  paczki  papierosów  można  jeździć  szybciej  na  rowerze  1  2  3  4 

 

6) Dla  mojego  zdrowia  jest  ważne, aby  spać  7 - 8  godzin  w  nocy.  1   2   3   4 

 

7) Jeżeli  ktoś  częstuje  papierosami, to  nie  wypada  odmówić. 1 2 3 4 

 

8) Przebywanie  w  zadymionym  pomieszczeniu  jest  obojętne  

 dla  mojego  zdrowia 1 2 3 4 

 

9) Mam  prawo  powiedzieć, żeby  inni  ludzie  nie  palili  w  mojej  obecności 1  2  3  4 

 

10) Z  papierosem  wygląda  się  na  dorosłego 1 2 3 4 

 

11) Nie  mamy  wpływu  na  nasze  zdrowie  1 2 3 4 

 

12) Są  ważniejsze  sprawy  niż  moje  zdrowie 1 2 3 4 

 

 


