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BLOK TEMATYCZNY: JA  I  WSZYSCY  DOOKOŁA

Temat lekcji: Jesteśmy koleżeńscy

Zadanie 1.

Poproś rodzica o odtworzenie nagrania Listu Hani do Henia. Otwórz podręcznik 
na str. 36 i 37.

Uważnie go wysłuchaj.

Załącznik - nagranie “Egoista”

Zadanie 2. 

Drogi Rodzicu :)

Proszę o pomoc w omówieniu problematyki poruszanej na naszej dzisiejszej lekcji. Temat ten 
to empatia oraz życzliwość i wzajemna pomoc. Wprowadzamy dziecko w świat wartości, 
więc musimy je nauczyć tego, co to jest współodczuwanie i rozumienie oraz tego, że wszyscy 
ludzie  są  tak  samo ważni.  Uczymy przezwyciężania  samolubnych  tendencji  i  rozwijamy 
postawę empatii wobec ludzi. Uczymy niesienia pomocy nawet wówczas, gdy inni nam jej 
nie  okazują.  Warto  organizować  dziecku  możliwość  działania  na  rzecz  innych  osób,  jak 
również prowadzić rozmowy o tym, co czuła dana osoba lub bohater oglądanej lub czytanej 
bajki.  Rozmawiajmy z naszym dzieckiem także o tym co ono czuje w różnych trudnych 
sytuacjach. Proszę spróbować podyskutować z dzieckiem o wysłuchanej historii, kierując się 
poniższymi pytaniami.

Odpowiedz teraz pełnymi zdaniami na kilka pytań:

 Dlaczego Paulina nie mogła chodzić do szkoły?

 Kto nosił lekcje Paulinie?

 Jaką pracę domową zadała dzieciom pani Jagoda?

 Co mogła czuć Paulina, gdy zwichnęła nogę i musiała zostać w domu?

 Dlaczego dzieci nie chciały Paulinie zanieść lekcji?

 Jak myślisz, czy dzieci słusznie nie chciały się z nią bawić?

 Jak myślisz, dlaczego pani Jagoda zadała dzieciom w pracy domowej 
takie pytanie: ”Kto jest ważniejszy - ty czy inni ludzie?”



 Co można poradzić Paulinie, aby dzieci ją polubiły i chciały się z nią 
bawić?

 Jak myślisz, kiedy można o kimś powiedzieć, że zachowuje się jak 
egoista?

 A kiedy można powiedzieć o kimś, że nie jest egoistą?

 Jak myślisz, jak można poczuć to, co czuje inna osoba?

Zadanie 3.

A teraz poćwicz chwilę z Kubusiem Puchatkiem, przyda ci się chwila relaksu i 
rozluźnienia.

https://youtu.be/LUhapiC-Reo

Zadanie 4.

Otwórz podręcznik j. polskiego na str. 39. Teraz gimnastyka oka i języka.

Wykonaj zad.1 i 2. Zrób to dokładnie i wyraźnie.

Zadanie 5.

Przed Tobą ćwiczenia w pisaniu, dzięki którym utrwalisz pisanie wyrazów z 
dwuznakiem dż.

Wykonaj starannie ćwiczenia nr 1, 2, 3, 4, i 5 ze str. 35.

Powodzenia!

Pani Magda :-)

https://youtu.be/LUhapiC-Reo

