Głównym celem kolejnych lekcji WDŻ (prowadzonych w tym okresie zdalnie) jest
motywowanie Was do refleksji o tym, co ważne w życiu i nad czym warto pracować, jakie ideały i
postawy rozwijać. Te wartości są istotne w przygotowaniu młodych ludzi do odpowiedzialnego
rodzicielstwa i wypracowania szacunku, empatii i niesienia innym pomocy.
Zapraszam do zapoznania się z celami kolejnych lekcji, treściami oraz do wykonania
zamieszczonych ćwiczeń (zgodnie z planem lekcji w tygodniu przypada 1 godz. zajęć; wykonane
zadanie można przesłać do mnie w tym dniu, kiedy przypada lekcja). Życzę miłej pracy.
UWAGA:
Możesz również zapoznać się z tematyką zajęć proponowaną przez autorki programu do WDŻ,
podręcznika i zeszytu ćwiczeń - wejdź na:
1. https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=405 (tu m.in. Refleksje nad tym,
jakim jesteś typem człowieka; kalambury, rozsypanki wyrazowe; komunikaty ułatwiające spór
konstruktywny; komunikaty utrudniające spór destruktywny; Jak pokochać siebie? Co to znaczy
przecenianie siebie, a co niedocenianie? problemy człowieka, który nie potrafi siebie zaakceptować;
kryształ przyjaźni; skutki nudy
2. https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=406 (Tu m.in. "Sąd nad
smartfonem", 10 przykazań wykrywania fałszywych informacji; autorytet -cechy; Idol - cechy)
TEMATYKA ZAJĘĆ -kl. VI
Temat 1: Sztuka rozmowy
A. Po tej lekcji potrafisz, między innymi (m.in.):
• ukazać wartość sztuki porozumiewania się w życiu rodzinnym i społecznym (wiesz, że rozmowa jest
podstawą porozumiewania się),
B. Uświadomisz sobie, że:
• każdy z nas winien być odpowiedzialny za wypowiadane i pisane słowa oraz za manifestowane
reakcje.
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=413
 wykonaj ćwiczenie: str.24 (rebus)- patrz poniżej:

Temat 2: Gdy trudno się porozumieć.. www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=397
A. Po tej lekcji potrafisz, m.in.:
• wymienić źródła powstawania sporów i nieporozumień w rodzinie,
• wyjaśnić, dlaczego przepraszanie i przebaczanie są bardzo ważne w relacjach międzyludzkich.
B. Uświadomisz sobie, :
• co to jest konflikt i to, że nieporozumienia z rodzicami bywają bolesne i trudne, ale najważniejsza
jest miłość.
 wykonaj ćwiczenie: str.33

Temat 3: O presji rówieśniczej
A. Po tej lekcji potrafisz, m.in.:
• określić, na czym polega atrakcyjność grup rówieśniczych,
• wyjaśnić, czym jest presja grupy i dlaczego - kiedy trzeba się jej przeciwstawiać,
B. Uświadomisz sobie, że:
• radzenie sobie z presją grupy i stresem pomoże uzyskać wewnętrzną równowagę i uodpornić na
czynniki zagrażające zdrowiu psychicznemu.
 wykonaj ćwiczenie: str.38 (ćw.2)

