
Materiały edukacyjne 

Język polski kl IV 

 

Temat: Czy mogę przeciwstawić się przemocy? (2h) 

 

Wysłuchanie piosenki: „Dziwny jest ten świat” https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw 

Moje wrażenia po obejrzeniu filmiku i wysłuchaniu piosenki ... – opisz w kilku słowach co czujesz. 

 

POJĘCIA - Jaka jest różnica między: "AGRESJĄ a PRZEMOCĄ 

- Agresja – to zachowanie zmierzające do wyładowania gniewu na osobach trzecich 

- Przemoc – mechanizm uruchamiany na skutek agresji, pobudza do czynności atakowania, niszczenia. 

Zjawisko przemocy występuje wówczas, gdy osoba silniejsza wykorzystuje przewagę fizyczną lub 

psychiczną , jaką ma nad osobą słabszą, nie mogącą się bronić. 

WNIOSEK: Cechą charakterystyczną jest zatem nierównowaga sił. 

 

Podajcie pierwsze słowo, które się skojarzyło Wam np.:  

• złość 

• nienawiść 

• walka 

• siniaki 

• ból 

• strach 

• lęk 

• płacz 

• uraza 

• złość 

• żal 

• popychanie 

• przezywanie 

• mówienie nieprzyjemnych słów 

• wyśmiewanie 

• obgadywanie 

• izolowanie  

• kłótliwość 

• rządzenie innymi 

• donoszenie 

• straszenie 

• prowokowanie wzrokiem 

• bójki 

• przezywanie  

• wyśmiewanie bicie wrogie gesty wrogie gesty  

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


• miny  

• izolowanie  

• manipulowanie związkami przyjaźni 

• popchnięcia  

• podcinanie  

• wymuszanie pieniędzy  

• zamykanie w pomieszczeniach  

• niszczenie własności  

• kopanie  

• plucie 

• grożenie  

• ośmieszanie  

• plotkowanie  

• namawianie się  

• szantażowanie  

• obrażanie 

 

Układamy 10 przykazań klasy zmniejszających agresywne zachowania- ułóżcie wg Was 10 przykazań. 

 

Wnioski z lekcji. 

Pamiętaj! 

Nikt za Ciebie nie myśli, to Ty sam wybierasz o czym i jak myślisz. 

Nikt za Ciebie nie czuje, to Ty sam czujesz i możesz zmienić Swoje odczucia  

Ty sam zdecydujesz czy zachowasz się agresywnie , czy wybierzesz inny sposób. 

Jak zareagowalibyście w danych sytuacjach? Opiszcie. 

I SYTUACJA 

Piotr przyniósł na lekcję informatyki nową grę komputerową, hit ostatnich tygodni. Michał chce ją 

pożyczyć od kolegi, aby w domu pograć z chłopakami z osiedla. Chce zrobić na nich duże wrażenie, że 

ma najnowszą grę. Piotr nie chce jej pożyczyć, bo już z kimś się zmówił, podczas zajęć w-f. Michał 

wychodzi niby do łazienki, zakrada się do szatni i zabiera grę komputerową. 

Michał zachował się agresywnie, ponieważ ........................................ 

Aby nie zachować się agresywnie, Michał mógł ........................................ 

III SYTUACJA 

Wychowawca przy całej klasie nakrzyczał na Zbyszka za to, że ciągle chodzi na wagary i 

kłamie. Obiecał, że zadzwoni do rodziców i o wszystkich dniach nieusprawiedliwionych 

powie. Po lekcjach do Zbyszka podszedł kolega i chciał z nim porozmawiać. Zbyszek 

powiedział „spadaj" i uderzył go. 

Zbyszek zachował się agresywnie, ponieważ ........................................  

Aby nie zachować się agresywnie, Zbyszek mógłby 

........................................ 

IV SYTUACJA 

Irek jest bardzo słabym uczniem, ma problemy z nauką. Powtarzał klasę, na koniec roku 

znowu wypadają mu z kilku przedmiotów jedynki. W związku z tym nie jest z siebie 

zadowolony. Na swoim osiedlu zmusza młodsze dzieci, aby dawały mu pieniądze na 

papierosy, również bywa agresywny. 



Irek zachował się agresywnie, ponieważ ........................................ 

Aby nie zachować się agresywnie, Irek mógłby 

........................................ 

 

 

 

 

 

Temat: Jak rozwiązywać konflikty? (2h) 

 

Miniwykład: 

Myślę, że konflikty sprawiają dużą przykrość nam wszystkim. Często znajdujemy się w sytuacjach, kiedy 

zaistnienie konfliktu z inną osobą jest dla nas przykre, chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie 

satysfakcjonujące obie strony. Z konfliktami bywa tak, że oddalają one od siebie ludzi, pozostawiają 

żale, urazy. Jeśli jednak potrafi się dobrze rozgrywać sytuacje konfliktowe, to można przekonać się, że 

w konfliktach kryje się pewna szansa. Z konfliktu obie strony mogą wyjść zwycięsko, głębiej się 

wzajemnie zrozumieć, poczuć się bliżej siebie niż przed wybuchem konfliktu. Jeżeli popadamy z kimś w 

konflikt to ważną sprawą jest porozmawiać o tym, żeby każda osoba mogła wypowiedzieć o co jej 

chodzi i żeby była uważnie wysłuchana. Umiejętność słuchania to sztuka, której warto się uczyć. Teraz, 

w trakcie dalszej części zajęć postaram się wam przybliżyć sposoby rozwiązywania konfliktów, które się 

nam przytrafiają. Sztuką jest bowiem takie rozwiązanie, które zmierza do zgody, a jednocześnie 

pozwala obu stronom konfliktu czuć się usatysfakcjonowanym. 

Konflikty to niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów. Należy rozwiązywać konflikty.  

Są cztery etapy rozwiązywanie konfliktów: 

Etap I – Dostrzegamy konflikt i nazywam go. 

Etap II – Zastanawiamy się nad różnymi sposobami rozwiązania problemu. 

Etap III – Wybieramy optymalne rozwiązanie konfliktu. 

Etap IV – Stosujemy wybrany sposób w praktyce. 

Karolina i Ewelina postanowiły razem wybrać się do kina. Ponieważ nie mogą się porozumieć w kwestii 
wyboru filmu (Epoka lodowcowa czy Shrek), doszło między nimi do konfliktu.  

Etap I 

 Trzeba powiedzieć, że przyczyną konfliktu jest to, że dziewczyny chcą obejrzeć inne filmy. W 
kwestii wyboru filmu są nieustępliwe. 

Etap II 

Sposoby rozwiązania konfliktu: 

 Jedna dziewczyna ustępuje koleżance w kwestii wyboru fimu. 

 Dziewczyny ustalają, że losowo, np. rzucając monetę, wybiorą film.  

 Dziewczyny zdecydują się razem obejrzeć obydwa filmy.  



Etap III 

 Koleżanki stwierdzają, że wspólne wyjście do kina jest przyjemniejsze, niż samotne. Warto 
więc obejrzeć obydwa filmy mimo kosztów pieniężnych.  

Etap IV 

 Karolina i Ewelina udają się do kina. 

Przy rozwiązywaniu konfliktów należy pamiętać o kilku zasadach: 

 nie krytykuj, 

 nie ośmieszaj,  

 nie wyzywaj,  

 nie oceniaj,  

 zwracaj uwagę na język ciała, 

 zadawaj pytania otwarte, 

 używaj języka JA,  

 spróbuj puścić w niepamięć pewne rzeczy, które zostały zrobione lub powiedziane.  

 

 

Jak rozwiązałbyś problem? 

 Przykładowe sytuacje konfliktowe: 

 Mateusz chce obejrzeć transmisję z meczu w II programie TVP. Tymczasem jego młodszy brat 
Szymon ogląda dobranockę w I programie TVP. Między braćmi dochodzi do kłótni. 

 Patrycja i Dominika wybierają w sklepie prezent dla kuzynki. Jedna z dziewcząt chcę kupić 
figurkę z porcelany, a druga ramkę do zdjęć. Między siostrami dochodzi do sprzeczki. 

 Sandra i Zuzanna są przyjaciółkami. Sandra pochodzi z niezbyt zamożnej rodziny, dlatego Zuzia 
bardzo często pożycza jej rzeczy. Do tej pory rzeczy wracały do właścicielki w nienaruszonym 
stanie. Jednak ostatnio Sandra oddała bluzkę z wielką plamą. Między przyjaciółkami doszło do 
kłótni. 

 Trwa dyskoteka szkolna. Uczniowie ze starszych klas puszczają nagrania, które im sie 
podobają. Uczniowie z klas młodszych mają swoje nagrania i chcę się bawić również przy 
swojej ulubionej muzyce. Między chłopcami dochodzi do sprzeczki. 

 Aleksander został zaproszony na ognisko do kolegi z klasy. Rodzice chcą, aby wrócił o 20.00 do 
domu. Chłopak tłumaczy rodzicom, że ognisko rozpoczyna się dopiero o 18.00. Rodzice 
reagują krzykiem.  

 Mirka informuje rodziców, że ma zamiar zostać wegetarianką. Rodzice reaguja krzykiem. 
Mówią dziewczynie, że nie jest to zdrowe i może doprowadzić do choroby.  

Asertywność – oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby swoich uczuć, 

postaw, opinii w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie i prawa tej drugiej osoby. 

Przedstawienie schematycznego zestawienia „agresja-asertywność-uległość” 

 

W jaki sposób podkreślamy nasze asertywne zachowanie?  

- stanowczy, pewny ton głosu, 



- kontakt wzrokowy (patrzenie w oczy osobie, a którą rozmawiam) 

- mowa ciała (sylwetka, gestykulacja) i mimika (wyraz twarzy) 

 

Jak powiedzieć „NIE”  

- stanowcze „nie” 

- podać krótkie i prawdziwe uzasadnienie (nie usprawiedliwiaj się) 

- daj do zrozumienia, że uznajesz sprawę za zamkniętą (nie przekonasz mnie, ja mam inne zdanie, dla 

mnie to nie ma znaczenia, itp.) 

 

 

Temat: Pisownia wielką literą: nazwy państw, miast. (1h) 

Ciche czytanie wiersza „Wielką literą pisz, moje dziecię” 

 

WIELKĄ literą pisz moje dziecię 

IMIONA wszystkich rzeczy na świecie. 

Ty masz na imię – załóżmy – Jurek, 

twa psina śliczna wabi się Burek, 

Michał – to imię twojego brata, 

Kowalski zowie się twój tata. 

Mieszkasz w Krakowie – ulica Zielna, 

a na wakacje jeździsz do Mielna. 

Weekendy lubisz spędzać w górach, 

podziwiać Giewont, co tonie w chmurach. 

Przez miasto Wisła – wiadomo – płynie, 

Wawel odbija się w jej głębinie. 

Tłumy turystów idą przez Kraków: 

Anglicy, Francuzi ... - nie brak Polaków 

ze Śląska, z Pomorza i z innych regionów, 

co chętnie przystaną, by posłuchać tonów 

hejnału granego z wieży mariackiej 

na legendarnej trąbce strażackiej. 

 

Polecenie - Odszukaj w wierszyku i wypisz: 

a) imiona ludzi i nazwisko ..................... 

........................................ 

b) imię psa ....................................... 

c) „imiona” miejscowości ..................... 

........................................ 

d) „imię” ulicy .................................. 

e) „imię” góry .................................. 

f) „imię” rzeki .................................. 

g) „imiona narodowości” ...................... 

........................................ 

h) „imiona regionów Polski” ................. 

........................................ 



 

Dyktando online np. https://www.superkid.pl/dyktando-online-1  
Uczniowie piszą dyktando na tabletach, po zakończeniu sprawdzają swój wynik i mogą zobaczyć czy 

wszystkie słowa napisali poprawnie. 

 


