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Klasa  IV - 14.05.20r. 

 

Temat: Charakteryzujemy  bohaterów  lektury  "Kajko  i  Kokosz". 

 

Zajęcia  z  wychowawcą: Jak  zapobiegać  trudnościom  w  nauce? 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, chciałabym  abyśmy  na  dzisiejszej  lekcji  j. polskiego  zastanowili  się  

jakimi  postaciami  są  bohaterowie  przeczytanego  przez  nas  komiksu. Ten  temat  

będziemy  kontynuować  także  jutro :) 

Przy  tej  okazji  przypomnijmy  sobie  z  jakimi  kategoriami  bohaterów  możemy  mieć  do  

czynienia :) 

 

- tytułowy - którego  imię, nazwisko  pojawia  się  w  tytule, np. Kajko  i  Kokosz 

- główny / pierwszoplanowy - bohater  najważniejszy, może  być  ich  kilku, np. Kajko  i  

Kokosz 

- drugoplanowy - jest  ważny, często  pojawia  się  w  opowiadanej  historii, ale  stoi  trochę  

w  cieniu  bohatera  głównego, np. Mirmił, Lubawa, Łamignat... 

- bohater  epizodyczny - pojawia  się  tylko  w  jednej  scenie, np. dyrektorka  szkoły  

latania, kowal  wyrywający  zęby 

 

Jak  zauważyliście, w  naszym  komiksie  możemy  też  podzielić  bohaterów  na  dwie  

kontrastowe  grupy: 

- pozytywni - mieszkańcy  Mirmiłowa, 

- negatywni - zbójcerze 

 

Teraz  popracujemy  nad  krótkimi  opisami  wybranych  bohaterów, ponieważ  ich  postacie  

będzie  można  wykorzystać  przy  wypracowaniu  egzaminacyjnym, np.  przy  takich  

tematach  jak: 

- bohater  pozytywny, negatywny, 

- rycerz, 

- postacie  fantastyczne  w  literaturze - np. czarownica  Jaga 

- obraz  zbójnika  - Łamignat ( w  Wy  macie  jeszcze  obraz  zbójników, ale  zupełnie  

innych  w  balladzie  "Powrót  taty" ) 

- rola  przyjaźni. 

 

Część  postaci  opiszemy  sobie  dzisiaj, a  część  jutro, żeby  nie  było  tego  za  dużo na  

jeden  raz :) 

 

2. Zapisz  do  zeszytu: 
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Kajko - inteligentny  i  odważny  przyjaciel  Kokosza. Jest  postacią  

bardzo  pozytywną, choć  zdarza  mu  się  ulegać  namowom  

Kokosza, np. gdy  postanawiają  polatać  nocą  na  miotłach  na  Łysej  

Górze. Jest  dużym  wsparciem  dla  Mirmiła, często  podnosi  go  na  

duchu. Szuka  najlepszego  rozwiązania  problemów, co  świadczy  

o  jego  mądrości  i  sprycie. Jest  przewidujący, np. kiedy  zachował  

rezerwę  magicznej  maści  do  latania. Chociaż  jest  niewielkiego  

wzrostu  doskonale  posługuje  się   mieczem  i  łukiem. 

 

 

Kokosz - wysoki, tęgi  i  łysy  przyjaciel  Kajka.  

Jest  ogromnym  łasuchem. Jedzenie  jest  dla  niego  

świętością, bardzo  nie  lubi  gdy  ktoś  przerywa  mu  

posiłek. W  sytuacjach  zagrożenia  często  okazuje  się  

tchórzliwy  i  przesądny. Brakuje  mu  inteligencji  Kajka. 

Lubi  się  przechwalać. Bywa  leniwy. Potrafi  jednak  

przezwyciężyć  swoje  słabości, gdy  wymaga  tego  sytuacja.  

 

 

 

 

 

Mirmił - kasztelan  grodu  Mirmiłowo. Drobny.  

Charakteryzują go  ruda  czupryna  i  długie  wąsy. Jest  

dobrym  i  miłym, choć  mającym  swoje  humory  władcą. 

Często  popada  w  depresję, przygnębienie  i  rezygnację - 

zapowiada  wtedy  swoją  rychłą  śmierć. Prosi  wtedy  żonę, 

by  na  jego  grobie  posadziła  orchidee. Ambitnie  dąży  do  

spełnienia  swoich  marzeń  o  lataniu. Łatwo  go  oszukać.  

Nie  brak  mu  odwagi. 
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Zajęcia  z  wychowawcą: Jak  zapobiegać  trudnościom  w  nauce? 

 

1. Przeczytaj. 

 Na  ostatniej  lekcji  zajęć  z  wychowawcą  zapoznaliście  się  z  kryteriami, jakimi  

kierują  się  uczący  Was  nauczyciele  przy  wystawianiu  ocen  z  zachowania :) mieliście  

też  dokonać  swojej  samooceny, ale  przesłali  mi  ją  tylko: Piotrek, Michalina  i  Nikola.  

 

 Kryteria  przesłałam  też  do  Waszych  rodziców. Mam  nadzieję, że  pomogą  Wam  

one  unikać  tego, co  mogłoby  sprawić, że  otrzymacie  mało  zadowalającą  ocenę  z  

zachowania. 

 

Na  co  nauczyciele  najczęściej  zwracają  uwagę? 

- na  systematyczność  w  otwieraniu  materiałów  lekcyjnych, 

- wysyłaniu  zadań  na  czas, bez  upominania  się  o  nie. 

 

Wiem, że  czasem  wiele  sytuacji  związanych  z  otwieraniem  materiałów  i  

przesyłaniem  zadań  może  być  niezależne  od  Was  i  wynikać  z  problemów  

technicznych. Co  robić  w  takich  sytuacjach?  

Oto  moje  propozycje: 

* Jeśli  należysz  do  grona  uczniów, u  których  nauczyciel  upomina  się  o  Twoje  

zadanie  lub  wiesz, że  miewasz  problemy  ze  sprzętem, z  którego  zadanie  wysyłasz:  

- po  wysłaniu  zadania  napisz  nauczycielowi  krótką  informację  na  Librusie, że  wysłałeś  

mu  zadanie  i  ewentualnie  zapytaj  czy  ono  dotarło, 

- jeśli  wysyłasz  zadanie  na  maila  zanim  zamkniesz  stronę  upewnij  się, że  Twoja  

wiadomość  została  wysłana - u góry  powinien  pojawić  się  komunikat  "wiadomość  

wysłana", 

- jeśli  macie  problemy  ze  sprzętem, z  wysyłaniem  zadań - zgłoście  to  mi - Wasi  rodzice  

mogą  wysłać  mi  w tej  sprawie  smsa, 

- pamiętajcie, że  żaden  nauczyciel  nie  jest  "Duchem  Świętym" - i  jeśli  nie  

poinformujecie  go  o  tym, że  macie  problemy  techniczne - on  o  tym  nie  będzie  

wiedział.  

 

Jak  zdobyć  uwagi  pozytywne  w  maju? 

W  tym  miesiącu  pojawiło  się  kilka  możliwości, żeby  zdobyć  uwagi  pozytywne  na  

ocenę  wzorową, macie  więc  możliwość  z  nich  skorzystać. Z  tego, co  wiem, to  niektóre  

sytuacje  na  "zarobienie"  pochwały  przegapiliście.  

- lektury  dodatkowe  z  języka  polskiego, 

- literacki  konkurs: Napisz  list  do  Jana  Pawła  II  z  okazji  setnej  rocznicy  urodzin - 

informowałam  Was  o  nim  jeszcze  w  marcu, termin  upływa  w  maju. Nawet  jeśli  
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termin  wysyłania  Waszych  prac  do  organizatora  już  upłynął - możecie  napisać  taką  

pracę  i  przesłać  ją  do  mnie, żeby  zdobyć  pochwałę. 

W tej  chwili  tylko  Nikola  taką  pracę  napisała. 

- kartka  dla  seniora - termin  przesyłania  kartek  do  pani  Burtan  już  minął - kartki  

wykonały  Nikola  i  Natalia. 

- zdjęcie  z  flagą - termin  nadsyłania  już  minął. 

 

Żeby  otrzymać  ocenę  wzorową  na  maj - oprócz  solidnej  pracy - przydałoby  się, 

żebyście  wzięli  udział  w  co  najmniej  dwóch  tego  typu  akcjach  jak  powyżej - więc  

nadal  mogą  to  być  lektury  dodatkowe  i  praca  literacka: list  do  Jana  Pawła  II oraz  

wykonywanie  zadań  dodatkowych  zaproponowanych  przez  innych  nauczycieli. 

 

2. Obejrzyj  filmiki. 

Filmiki, których  obejrzenie  Ci  proponuję  dotyczą  metod  szybszego  i  efektywniejszego  

uczenia  się  oraz  zapamiętywania. Warto  je  obejrzeć, może  jakaś  metoda  nauki  Wam  

się  spodoba  i  ułatwi  Wam  życie :) 

 

Filmiki  są  krótkie. Pierwszy  przedstawia 8  sposobów  na  efektywną  naukę  i  trwa  około  

4  minut. Drugi  dotyczy  zapamiętywania  i  trwa  około  8  minut. Miłego  i  efektywnego  

oglądania :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCIwNXe6yzw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCIwNXe6yzw
https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q

