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29.05.2020 

LEKCJA WYCHOWAWCZA 

 

Temat: Nie rezygnuj z mistrza, którym jesteś! Jak ocalić wewnętrzne dziecko? 

 

Gdy skupimy się na własnej wizji, na swoim pomyśle, wtedy widać nasz charakter, naszą 

niepowtarzalność. Wszystko jest jasne, klarowne i jakieś. Gdy mieszamy się z tłumem 

i przejmujemy punkt widzenia wszystkich wokół, nasz osobisty kolor się gubi. Stajemy się 

szarzy tak jak reszta świata. 

Podsumowując filmik który za chwilę oglądniecie, jednym z elementów, który niszczy naszą 

dziecięcą kreatywność jest chęć dopasowania się do otoczenia. Jak myślicie? co jeszcze lub 

kto, może wpływać negatywnie na twórcze pomysły dzieci. Prawdopodobnie padnie 

odpowiedź, że dorośli lub nauczyciele. I to jest niestety prawda. Na potwierdzenie włączcie 

tę krótką animację. 

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ#action=share 

Zastanówcie się co chcielibyście powiedzieć dorosłym po tym filmiku, a może oglądniecie go 

wspólnie z rodzicami i porozmawiacie o swoich odczuciach? Powodzenia  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ#action=share


WDŻ 

Temat: Zasady dobrego wychowania 

Savoir-vivre to francuskie wyrażenie, którym określa się zbiór zasad dobrego wychowania. 
Savoir-vivre dotyczy bardzo wielu dziedzin: od reguł zachowania się przy stole, przez te 
panujące w biznesie, mówiące o tym, jak poprawnie formułować wysyłane wiadomości e-
mail po te poświęcone odpowiedniemu ubiorowi czy relacjom damsko-męskim. 

Savoir-vivre jest pojęciem pochodzącym z języka francuskiego, złożonym z dwóch 
bezokoliczników - "savoir" znaczy wiedzieć, a "vivre" - żyć, w wolnym tłumaczeniu możemy 
więc powiedzieć, że savoir-vivre to nic innego, jak wiedza o życiu, a już bardziej konkretnie - 
znajomość zasad dobrego wychowania. Savoir-vivre swoich korzeni wcale nie ma we Francji, 
a w starożytnej Grecji, gdzie tworzyła się potęga kultury europejskiej. Grecy dążyli do 
doskonałości, a te dążenia przejawiały się m. in. w wyszukanych ceremoniałach i 
praktykowaniu uprzejmości. W średniowieczu nie przykładano do savoir-vivre'u tak wielkiej 
wagi - wszystkie warstwy społeczne wyróżniały się podobnymi manierami. Ponownie nacisk 
na zasady dobrego wychowania zwrócono w renesansie, a tendencja utrzymywała się 
również w ciągu następnych wieków. Dopiero w latach 60. XX wieku stopniowo, 
przywiązanie do etykiety regulującej ludzkie zachowania niemal w każdej życiowej sytuacji, 
zdecydowanie zmalało. Ważniejsza stała się wolność wyboru, możliwość postępowania tak, 
jak sami uważamy za słuszne. Mimo to savoir-vivre nie odszedł zupełnie w zapomnienie - w 
niektórych sytuacjach znajomość zasad dobrego wychowania jest niezbędna, gdy zależy nam 
na zrobieniu dobrego wrażenia, zaprezentowaniu się w towarzystwie, właściwej reakcji w 
danej sytuacji. 

Posłuchaj co na temat dobrego wychowania ma do powiedzenia Grzegorz Kasdepke: 

- https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY 

- https://www.youtube.com/watch?v=SX2IOQ5aGXk 

-
 https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY&list=RDCMUC7LREQlsDzBYgRbrE3NxG8Q
&start_radio=1&t=207 
 

MUZYKA 

Temat: Przypomnienie wiadomości o instrumentach perkusyjnych. 

Zapoznaj się z prezentacją. 

https://www.canva.com/design/DAD9Axw6YIk/-

KMYQjZN7jncaFe7LfZ_8Q/view?utm_content=DAD9Axw6YIk&utm_campaign=designshare&

utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

Z tej lekcji nic nie odsyłasz  

https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY
https://www.youtube.com/watch?v=SX2IOQ5aGXk
https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY&list=RDCMUC7LREQlsDzBYgRbrE3NxG8Q&start_radio=1&t=207
https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY&list=RDCMUC7LREQlsDzBYgRbrE3NxG8Q&start_radio=1&t=207


PLASTYKA 

Kochani, dzisiaj mam dla Was zadanie specjalne: Dmuchawce malowane rolką papieru lub 

słomką ;)  

Poniżej, wrzucam linki. Obejrzyj, a następnie sam/sama spróbuj wykonać taką pracę. 

Powodzenia  

Pracę wykonaj na kolorowej, technicznej kartce papieru – format: A3  

Termin wykonania pracy: 10 czerwca 

https://www.youtube.com/watch?v=zz384I62s7U 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw

