
WDŻ-kl. VI 

V temat: Nastolatek przed lustrem. Lekcja z podziałem na grupy.  

Witam Was serdecznie, dziś porcja wiedzy na temat dbania o siebie       

1. Coś dla dziewcząt: 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=926 

2. Coś dla chłopców: 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=925 

3. Wykonajcie test – ciekawe, ile punków zdobędziecie. Wynik pod testem.  

Ps. Serdecznie dziękuje za prace konkursowe. Gratuluję pomysłów                       

i wykonania.  Wszyscy zostajecie  nagrodzeni zgodnie z obietnicą –  upominki 

wręczę Wam po powrocie do szkoły. Osoby, które jeszcze nie zrobiły tego 

zadania  proszę o dosłanie rysunku lub krótkiego opisu w tym tygodniu. 

Chciałabym, aby i Wasze prace dołączyły do galerii szkolnej. Ważna 

informacja: nie podpisujcie się na kartce, a jedynie w temacie maila.   

Inspiracje znajdziecie w zakładce: „kącik pedagoga” na stronie szkoły – tam 

umieszczam wszystkie prace.  Pozdrawiam Was serdecznie i życzę udanego 

tygodnia, humoru, zdrowia   i wytrwałości. Jesteście wspaniali       
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22.  Z okazji zbliżającego się Dnia Matki…wszystkim Mamom pragnę złożyć 

serdeczne życzenia: zdrowia, pociechy z dzieci i wytrwałości na co dzień. 

Szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie myślę, że jest nam -

mamom- o wiele trudniej, niż do tej pory było….tak strasznie staramy się być 

dobrymi mamami, żonami, partnerkami, kucharkami, terapeutkami, 

pielęgniarkami i lekarzami  swoich bliskich, specjalistkami od higieny, 

animatorkami czasu wolnego  w naszych domach, nauczycielkami i 

korepetytorkami, że może brakować przestrzeni dla nas …sporo tego Drogie 

Mamy… a jeszcze pewnie nie wymieniłam wszystkiego… 

Oprócz życzeń z mojej strony, polecam tekst „ mama niedoskonała” oraz „list 

do dzieci”, autorstwa   A Jaworskiej. Ku pokrzepieniu. Jesteście wspaniałe 

Drogie Mamy! 

http://mumme.pl/2020/01/17/2537/ 

http://mumme.pl/2017/06/01/niedoskonala-milosc-matki-list-moich-dzieci/ 

Oprócz tego ciekawostka:  obchody Dnia Matki w różnych krajach.  

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,7322545.html 

 

 

23. Kilka słów o obowiązkach domowych naszych dzieci – nie tylko w dobie 

izolacji… 

 

25. Propozycje na Dzień Matki dla dzieci pragnących uczcić to święto 

własnoręcznie wykonanym upominkiem.  Ćwiczenie polecane szczególnie dla 

uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych     w szkole.  Znajdziecie 

wskazówki, które mogą zainspirować… 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,100923cf.html 

http://mumme.pl/2017/06/01/niedoskonala-milosc-matki-list-moich-dzieci/
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