
1. 12.03.2020 

Empatia i dostrzeganie potrzeb innych osób Czy mogę pomóc 
innym? 
Zosia: 
Wczoraj pokłóciłam się ze swoim najlepszym przyjacielem. Zawsze był to ktoś dla mnie 
ważny, a teraz niestety przedmiotem kłótni była błahostka. Jednak nie potrafię go przeprosić, 
bo uważam, że to on zawinił. On pewnie też nie przeprosi. Chyba straciłam go na zawsze. Co 
mam zrobić? Jest mi smutno i żal tych straconych lat przyjaźni. 
Praca dla uczniów: 
Jesteście marzycielami. Puśćcie wodze fantazji i wymyślcie wszystkie możliwe rozwiązania 
problemu. 
Pomyślcie o przyszłości Zosi, o tym, co chciałaby osiągnąć i jak może zrealizować swoje 
marzenie. Każdy pomysł jest dobry i każdy się liczy! 
Pytania pomocnicze: 
1. Co chciałaby Zosia osiągnąć, gdyby nie było żadnych ograniczeń? 
2. Jaki stan rzeczywistości znacznie przewyższyłby jej marzenia? 
3. W jaki sposób osiągnięcie tego stanu zmieniłoby jej życie? Co byłoby wówczas możliwe, a 
jest obecnie nieosiągalne?  

2. 19.03.2020 

Samorozwój poprzez sztukę 
Ach! Chciałbym być artystą! 
Najpierw wykaż się pomysłowością, znajdując nieoczywiste zastosowania do przedmiotów 
codziennego użytku. Artyści muszą być ludźmi kreatywnymi. Dlatego też uczniowie, ćwicząc 
własną kreatywność, tworzą rzeźby z ograniczonej liczby materiałów, a następnie pokazują je 
w wirtualnej galerii sztuki. Wypełnij kartę pracy na temat przedstawionych w galerii rzeźb. 
Proponowana bibliografia uzupełniająca: 
 
Robert Bartel, Arteterapia a twórczy rozwój osobowości. 
Źródło: http://arteterapia.pl/arteterapia-a-tworczy-rozwoj-osobowosci-robert-bartel/ 
 
Zoriana Zozulia, Samorozwój – niekończąca się bitwa o samego siebie. 
Źródło: http://www.rie-world.com/samorozwoj-niekonczaca-sie-bitwa-o-samego-siebie/ 
 
Załącznik 1. Ach! Chciałbym być artystą! By rzetelnie ocenić rzeźbę, odpowiedz na pytania: 
1.Jakie uczucia towarzyszyły Ci w trakcie oglądania rzeźby? 
.......................................................................................................................................................
........................................................................... 
................................................................................................................. 
2.Co Ci się w niej podobało najbardziej? 
................................................................................................................. 
......................................................................................................................................
............................................................................................  
3.Co Cię zaintrygowało? 
................................................................................................................. 



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

............................................................................................  
4.Czy podoba Ci się kształt, kolor i faktura? 
......................................................................................................................................
............................................................................................ 
................................................................................................................. 
5.Jak nazwałbyś/nazwałabyś problem, który przedstawia rzeźba? 
................................................................................................................. 
......................................................................................................................................
............................................................................................ 
 
 

3. 26.03.2020 

Radzenie sobie z negatywnym wpływem społecznym (w tym 
profilaktyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków) Moje życie, mój 
wybór 
 Na kartce uczeń ma napisać: 

a. czynności, aktywności, które przynoszą człowiekowi radość 
b. emocje związane z pozytywnymi działaniami człowieka 
c. wszystkie wydarzenia, działania które przynoszą człowiekowi smutek 
d. wszystkie emocje pokrewne do smutku 

Uczeń odtwarza film: https://www.youtube.com/watch?v=E75wVEAs7mc  
Pytania: Od czego zależy życie człowieka? 
 Kto dokonuje wyborów? 
 Dlaczego film pokazuje dwie ścieżki życiowe? 
 Przed czym przestrzega?  
Wybór należy do każdego z nas. 

4. 2.04.2020 

Cyberprzemoc (w zakresie świadomego korzystania z internetu i 
zapobiegania cyberprzemocy), asertywność.Moje zdjęcia w sieci i 
poza nią 
1.Czy lubisz robić zdjęcia albo czy lubisz pozować do zdjęć? Kto u Ciebie w domu 
najchętniej robi zdjęcia? Czy widziałaś/łeś lub masz albumy zdjęć rodzinnych? 

 

2. Zrób sobie selfie. Przyjrzyj się zdjęciom.  

Co charakteryzuje Twoją fotografie? Jak czułaś/łeś się, robiąc sobie sami zdjęcia? 

 



3.Aplikacje w telefonach, które służą modyfikowaniu zdjęć, np. Photo Editor, Photo Editor 
Collage Maker, Adobe Photoshop Express, itp.  

UWAGA: instalując aplikację, powinniśmy zawsze sprawdzić, do czego owa aplikacja żąda 
dostępu i zdecydować, czy warto mieć ją na telefonie. Niektóre aplikacje proponują zakup 
produktów.  

5.Zainstaluj choć na chwilę aplikację PicSay, która służy do tworzenia dymków 
komiksowych i daje możliwości dodawania pewnych elementów do zdjęć (np. wąsów, 
kapeluszy, itd.). Wybierz jedno swoje zdjęcie, które w dowolny sposób zmodyfikujesz. 

Których z tych zdjęć nie umieścilibyście w internecie i dlaczego? (tu zwróć uwagę na zdjęcia 
np. niewyraźne, nieostre, źle wykadrowane, ale też takie, na których widać tzw. głupie miny 
czy wyciągnięte języki). Zamieszczanie w sieci zdjęć osób, które sobie tego nie życzą, jest 
rodzajem cyberprzemocy.  

6.Temat poważnych zagrożeń związanych z publikacją zdjęć w internecie.  

Nigdy i pod żadnym pozorem nie wysyłamy zdjęć, na których jesteśmy niekompletnie ubrani, 
ponieważ ktoś może wykorzystać to przeciwko nam, np. do szantażu. Jeżeli ktoś poprosi o 
takie zdjęcia, szczególnie osoba obca, należy jak najszybciej powiadomić osobę dorosłą, np. 
rodziców, nauczycieli, pedagoga szkolnego, ponieważ wtedy uzyskać można pomoc.  

5. 9. 04.2020 WIELKI CZWARTEK 

6. 16.04.2020 

Jak dbać o poczucie własnej wartości? 
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-dbac-o-poczucie-wlasnej-wartosci-1 

7. 23.04.2020 

Czym jest empatia? 
https://youtu.be/4843hJVDmcA 

8. 30.04.2020 

Unia Europejska- interaktywne ćwiczenia 
https://www.specjalni.pl/2020/05/unia-europejska-interaktywne-cwiczenia.html#more 

9.7.05.2020 
Kodowanie z Polską w tle. 
https://www.specjalni.pl/2018/11/kodowanie-z-polska-w-tle.html#more 

 



10.14.05.2020 

Smartfony, czaty, media społecznościowe – jak wpływają na nasze 
relacje z innymi? 
https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/smartfony-czaty-media-spolecznosciowe-jak-wplywaja-na-
nasze-relacje-z-innymi 

11.21.05.2020 

Moja Mama- kreatywne zadania 
https://www.specjalni.pl/2020/05/moja-mama-kreatywne-zadania.html#more 

12.28.05.2020 

Radzenie sobie ze stresem przed egzaminem 
https://myslepozytywnie.pl/publikacje/prezentacje/Prezentacja%206%20Stres%20egzaminacyjny%2
0(uczniowie).pdf 

13.4.06.2020 

Zarządzanie czasem. Jak działać efektywniej i czuć się bardziej spełnionym? 
https://myslepozytywnie.pl/publikacje/prezentacje/Prezentacja%208%20Zarzadzanie%20czasem%20
[uczniowie].pdf 

14.11.06.2020E CIAŁO 

15.18.06.2020 –Podsumowanie pracy i zachowania uczniów w 
klasie VI. 

16.25.06.2020 

Jak poradzić sobie ze złością i złym samopoczuciem? 

https://myslepozytywnie.pl/publikacje/prezentacje/Prezentacja%208%20Zarzadzanie%20czasem%20
[uczniowie].pdf 


