
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

23.06.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Nauka i zabawa- forma powtórzenia. 

Proszę powtórzyć w formie zabawy cześć materiału z klasy VI. 

https://learningapps.org/11016583 znajdź pary (słowo plus obrazek) Jedzenie 

https://learningapps.org/10933870 krzyżówka (klikać na jedzenie i jest podpowiedź) 

https://learningapps.org/12436545 zdrowie 

Miłej zabawy 

 

WDŻ 

Temat: Jak się zachować 

Każdej z nas zdarza się popełniać z życiu "faux pas", i czasem są to mniejsze, czasem większe 
gafy. I choć nietakt jest z naszej strony nieumyślny, wywołuje niezręczną sytuację, sprawia, 
że czujemy się źle, tym bardziej gdy nasze zachowanie ktoś może odebrać z niesmakiem. 
Jednak każdy popełnia błędy. Dzieje się tak dlatego, że z zasadami dobrego zachowania się 
nie rodzimy, ale całe życie się ich uczymy. Cały czas poznajemy zasady, reguły, prawa i 
zwyczaje, których przestrzeganie jest bardzo ważne, ale które zostały przez stulecia 
wypracowane, aby ułatwić nam życie. 

Savoir vivre znaczy po prostu "wiedzieć jak żyć". To nic innego jak umiejętność 
odpowiedniego zachowania się w każdej sytuacji: w domu, pracy, w podróży, wobec męża, 
dzieci, rodziców czy sąsiadów. Lecz nie chodzi o to, aby zasady te stosować bezwzględnie czy 
wytykać komuś ich nieznajomość, ale aby móc czuć się dobrze z samym sobą, w otoczeniu 
innych ludzi oraz aby oni czyli się komfortowo. Kultura ogólnoludzka jest w życiu bardzo 
ważna. Jest ona odbiciem naszych cech charakteru, zasad moralnych, etycznych, 
obyczajowych, ale także stylu życia. 

Bycie osobą kulturalną ułatwia życie, ponieważ pozwala czuć się komfortowo w każdej 
sytuacji. Czasem wystarczą drobnostki, które jednak ogromnie pomagają w życiu codziennym 
i świadczą o naszej kulturze i znajomości zasad dobrego zachowania. Jakie to drobnostki? 

- życzliwość oraz szacunek do ludzi i świata, 

- uśmiech i dobre słowo, 

https://learningapps.org/11016583
https://learningapps.org/10933870
https://learningapps.org/12436545


- powściągliwość w wydawaniu sądów i opinii o innych ludziach, 

- otwartość na ludzi, 

- dyskrecja, 

- punktualność, 

- umiejętność słuchania innych i rozumienia ich potrzeb, 

- lojalność, 

- uprzejmość. 

Każdy człowiek swoim zachowaniem reprezentuje siebie i swoje wartości. Kobieta stając się 
matką, uczy swoje dzieci jak należy się zachowywać i stara się jak najlepiej je wychować. 
Sukces wychowawczy będzie możliwy jednak jedynie wtedy, kiedy dziecko będzie widziało na 
co dzień pozytywne zachowania rodziców, doświadczało miłości, cierpliwości i 
zaangażowania. Pierwszą instytucją, która uczy dzieci zasad dobrego zachowania, jest 
właśnie rodzina. Dlatego tak ważne jest, aby to mama i tata wpajając swoim pociechom 
zasady dobrego zachowania, pomagali im zdobyć dobre maniery, będąc dla nich przykładem 
każdego dnia. 

Bo istotne jest aby swoim dobrym zachowaniem dawać przykład innym ludziom. Nie 
zapominajmy też o podstawowych, ale jakże ważnych słowach: proszę, dziękuję, 
przepraszam. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6huMj4_lAA 

 
MATEMATYKA 

Temat:  Łamigłówki matematyczne. 

https://gwo.pl/strony/2444/seo_link:materialy-strefa-ucznia-6sp 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Bezpieczne wakacje. Moje sukcesy i porażki w klasie szóstej. 

Ostatnia lekcja wychowawcza w tym roku szkolnym. Chciałabym, abyście dokonali 

autorefleksji na temat swoich osiągnięć i porażek.  

 Co możecie określić za swój sukces w klasie szóstej? 

 Co nazwiecie swoją porażką? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6huMj4_lAA
https://gwo.pl/strony/2444/seo_link:materialy-strefa-ucznia-6sp


 Jakie są przyczyny Waszej porażki? 

 Co sprawiło Wam przyjemność w klasie szóstej? 

 O czym jak najszybciej chcielibyście zapomnieć? 

 Czy pracowaliście na miarę swoich możliwości i wykorzystaliście szanse dawane Wam 

przez nauczycieli? 

Mam nadzieję, że takie spojrzenie krytyczne na miniony rok szkolny pomoże Wam wyciągnąć 

wnioski i zaplanować pracę w klasie siódmej. 

Przed Wami czas beztroskich wakacji. Pamiętajcie, by były one bezpieczne, aby nie narażać 

siebie i innych na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Zapraszam do obejrzenia materiałów,  

w których znajdziecie ważne zasady bezpiecznego, letniego wypoczynku. 

https://www.canva.com/design/DAD-8hz1vWU/UjtYmdcszypvhVXb3-

vuKQ/view?fbclid=IwAR0QzN5AipvMv1Z66Su4PuDGjZoJl_5JUS-

T5pRhVoPcVk4AMLo_JMixpU4#11 

https://view.genial.ly/5ee20aecf260380d8364f557/presentation-bezpieczne-

wakacje?fbclid=IwAR2Z2jwOCaGpg5bWMmIrJs2dVneIIB6A7_6UMyHo7ATeConFVhl-jpD_lIg 

 

 

https://www.canva.com/design/DAD-8hz1vWU/UjtYmdcszypvhVXb3-vuKQ/view?fbclid=IwAR0QzN5AipvMv1Z66Su4PuDGjZoJl_5JUS-T5pRhVoPcVk4AMLo_JMixpU4#11
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