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Klasa  IV - 21.05.2r. 

 

Temat: Zdanie  i  równoważnik  zdania. 

 

Zajęcia  z  wychowawcą: Co  to  jest  agresja  i  skąd  się  bierze? 

 

Temat1. 

1. Przeczytaj. 

Kochani  przypominam  Wam  o  jutrzejszej  diagnozie  i  zadaniu - 

komiksie :) 

 

 Moi  drodzy, na  ostatniej  lekcji  uczyliśmy  się  o  tym, czym jest  

wypowiedzenie. Poznaliście  też  jego  rodzaje  ze  względu  na  to, w  jakim  

celu  je  wypowiadamy. Przypomnę: oznajmujące, rozkazujące  i  pytające. 

 Dziś  będziemy  poszerzać  swoją  wiedzę. Będziemy  się  uczyć  o  tym  

kiedy  mamy  do  czynienia  ze  zdaniem, a  kiedy  z  równoważnikiem  zdania. 

 

2. Zacznijmy  od  zdania. 

Zastanówcie  się, co  nam  jest  potrzebne, żebyśmy  zbudowali  zdanie. 

- na  pewno  wyrazy, 

- jakaś  logika, która  sprawi, że  nasze  zdanie  będzie  poprawne 

Jak  myślicie, czy  to  wystarczy? Na  tej  zasadzie  budujemy  poprawne  

wypowiedzenia, ale  nie  każde  wypowiedzenie  może  być  zdaniem - i  o  tym  

musicie  pamiętać. 

 

3. Zanotuj  w  zeszycie: 

Zdanie  to  wypowiedź, która  zawiera  czasownik. ( bez  czasownika  

wypowiedzenie  nie  jest  zdaniem ) 

np. Idziemy  do  kina. 

      Pada. 

      Grzmi. 

      Bardzo  lubię  lody. 

 

4. Przeczytaj  uważnie. 

Jak  zauważyliście  zdanie  może  być  bardzo  krótkie, długie, ale  może  też  

składać  się  z  jednego  wyrazu - ale  zawsze  musi  zawierać  czasownik! 
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Oczywiście  może  istnieć  logiczna, poprawna  i  zrozumiała  wypowiedź  bez  

czasownika, ale  wtedy  już  nie  nazywa  się  zdaniem. 

np. Salon  nieczynny  z  powodu  remontu.  

Klasa  IV  na  wycieczce.  

Pojawienie  się  diabła  w  karczmie  Rzym. 

W  żadnej  z  tych  wypowie 

Zwróćcie  uwagę, że  w  żadnej  z  powyższych  wypowiedzi  NIE  MA  

CZASOWNIKA. 

 Jeżeli  Wasze  wątpliwości  budzi  wyraz  "pojawienie  się" - to  

przyjrzyjmy  się  mu  dokładniej. Nie  jest  to  wykonywana  czynność, bo  

wtedy  wyraz  musiałby  brzmieć: pojawił  się. O  wyraz  "pojawienie  się"  nie  

zapytamy  co  robił?  ale  co? albo  co  robienie? - jest  to  wtedy  rzeczownik  i  

jest  nazwą  czynności - tak  jak  bieganie, czytanie, śpiewanie. 

 

5. Zapisz  w  zeszycie 

Wypowiedzenie, które  nie  zawiera  czasownika  nazywamy  

równoważnikiem  zdania. 

np. Zdobycie  pucharu. 

Wędrówka  na  Łysą  Górę. 

Piękna  pogoda. 

 

Żeby  zamienić  zdanie  na  równoważnik  zdania, należy  usunąć  z  niego  

czasownik. 

np. zdanie: Klasa  IV   jedzie  na  wycieczkę. 

równoważnik: Klasa  IV na  wycieczce  lub  Wycieczka  klasy  IV. 

 

Żeby  zamienić  równoważnik  zdania  na  zdanie, należy  dodać  do  niego  

czasownik. 

np. równoważnik - Piękna  pogoda. 

zdanie - Pogoda  jest  piękna. 

 

Na  lekcji  w  poniedziałek  poćwiczymy  rozpoznawanie  w  tekście  

równoważników  i  zdań, przekształcanie  ich. Pokażę  Wam też  w  jaki  sposób  

równoważniki  mogą  pojawić  się  na  egzaminie :) 

 

Zajęcia  z  wychowawcą: Co  to  jest  agresja  i  skąd  się  bierze? 

1. Przeczytaj. 
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 Kochani, niestety  każdy  z  nas  spotkał  się  z  zachowaniem  

agresywnym  wymierzonym  przeciwko  niemu  lub  wobec  innych  osób. 

Dobrze  wiemy, że  nikt  nie  lubi  być  traktowany  agresywnie. 

  Zastanówmy  się  dzisiaj  czym  jest  agresja, jakie  są  jej  rodzaje  i  skąd  

się  bierze. 

 

 Wiecie, że  agresja  jest  terminem  medycznym? Oznacza  ona  w  

dosłownym  znaczeniu  z  łaciny - napaść. Jest  to  zachowanie, którego  celem  

jest  spowodowanie  szkody  fizycznej  lub  psychicznej. 

 

 Musimy  pamiętać, że  agresja  ma  różne  natężenia. Nie  tylko  pobicie  

kogoś, zniszczenie  czegoś  nazwiemy  zachowaniem  agresywnym. 

Podniesienie  tonu ( oczywiście  bez  potrzeby ), obraźliwe  słowa, 

wyśmiewanie  się  z  kogoś - są  również  przejawem  agresji, często  bardziej  

bolesnym  niż  przemoc  fizyczna. Możemy  też  mówić  o  agresji  biernej - 

gdzie  poprzez  wykonywane  przez  nas  gesty ( np. pokazanie  komuś  

środkowego  palca ) - chcemy  komuś  dokuczyć  albo  go  obrazić. 

 

Jak  się  więc  już  domyśliliście, wyróżniamy  agresję  słowną  i  fizyczną. 

 

Jak  myślicie, dlaczego  tylu  ludzi - a  bardzo  często  i  my  sami - 

zachowujemy  się  agresywnie? Co  może  mieć  na  to  wpływ? 

  Przypomnijcie  sobie, kiedy  zdarzyło  Wam  się  zezłościć  na  kogoś, 

kogoś  przezwać  albo  popchnąć? Zastanówcie  się, dlaczego  albo  jaka  

sytuacja  wywołała  w  Was  reakcję  agresywną. 

 

Zakładam, że  najczęściej  zachowaliście  się  agresywnie, ponieważ  ktoś  Was  

do  takiego  zachowania  sprowokował. Wtedy  możemy  powiedzieć, że  w  

efekcie  obrony  przed  zachowaniem  agresywnym - sami  staliśmy  się  

agresorami, np.  

- ktoś  na  mnie  krzyczy - to  ja  na  niego  też  krzyczę - zobaczymy, kto  

będzie  głośniej, taka  walka  na  słowa - a  raczej  wrzaski, 

- ktoś  mnie  uderzył, to  muszę  mu  oddać, 

- ktoś  mnie  wyśmiał, to  muszę  go  obrazić. 

Zobaczcie, że  to  "muszę"  sprawia, że  zamyka  się  tak  zwane  błędne  koło - 

agresja  rodzi  agresję. 
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2. Obejrzyjcie  filmik, trwa  zaledwie  5  minut. Warto. Mówi  jak  walczyć  z  

agresją  i  przemocą, a  nakręcili  go  Wasi  rówieśnicy  ze  szkoły  w  

Morawicy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuXUoAekISk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuXUoAekISk

