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)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
KLASA VI
Tematy do zrealizowania w okresie od 27.04. 2020r. - do 24.05.2020r.
Temat 1: Zarządzanie sobą
A. Po tej lekcji potrafisz, m.in.:
• określić, na czym polega zarządzanie sobą i efektywne wykorzystywanie czasu,
• uzasadnić, dlaczego ważny jest higieniczny tryb życia, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna,
• przedstawić znaczenie stosownego ubioru do różnych okoliczności
B. Uświadomisz sobie, że:
• właściwa organizacja pracy i higieniczny tryb życia sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu.
Zadania:
1. Zapoznaj się z tematem na: https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=79&lngId=1&id=529
2. Wykonaj ćwiczenie 1,: str.43 (poniżej)

Temat 2: Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.
A. Po tej lekcji potrafisz, m.in.:
• wymienić różne rodzaje mediów oraz mocne i słabe ich strony,
• zauważyć różnicę w kontaktach rówieśniczych w realu i w sieci,
B. Uświadomisz sobie:
• potrzebę uczenia się mądrego korzystania ze środków masowej komunikacji oraz to, że analiza
proponowanych treści może uchronić przed poddaniem się manipulacji i uzależnieniem.
Zadania:
1. Zapoznaj się z tematem na : https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=406
2. Wykonaj ćwiczenie 2: str.91 (poniżej)

Temat 3: Jak mogę Ci pomóc?
A. Po tej lekcji potrafisz, m.in.:
• wyjaśnić, co to jest nuda i przedstawić sposoby radzenia sobie z doświadczeniem nudy,
• wskazać osoby z bliższego i dalszego otoczenia wymagające opieki, zainteresowania się nimi,
psychicznego wsparcia;
B. Uświadomisz sobie, że:
• zdarzają się nieraz ludziom z naszego otoczenia trudne sytuacje życiowe, a wtedy osobiste
zaangażowanie i pomoc mogą przynieść im ulgę, wyzwolić dobro, które daje również pomagającym
radość i satysfakcję.
Zadania:
1. Zapoznaj się z tematem na : https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=405
2. Wykonaj ćwiczenie 3,4: str.109 (poniżej)

Temat 4: Czasami pod górkę.
A. Po tej lekcji potrafisz, m.in.:
• wyjaśnić, co to jest nuda i przedstawić sposoby radzenia sobie z doświadczeniem nudy,
• wskazać osoby z bliższego i dalszego otoczenia wymagające opieki, zainteresowania się nimi,
psychicznego wsparcia
B. Uświadomisz sobie, że:
• zdarzają się nieraz ludziom z naszego otoczenia trudne sytuacje życiowe, a wtedy osobiste
zaangażowanie i pomoc mogą przynieść im ulgę, wyzwolić dobro, które daje również pomagającym
radość i satysfakcję.
Zadania:
1. Zapoznaj się z tematem na: https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=405
2. Wykonaj ćwiczenie 3: str.114 (poniżej)



