
Zajęcia Rozwijające Komunikowanie się 

klasa IV,V,VIA 

09.06.2020r., 2h. lekcyjne 

Temat: ,,Ja – dbałość o zdrowie”- Uczenie się określania swoich słabych i mocnych stron; 

,,Lato w górach” – poprawne formułowanie wypowiedzi, doskonalenie mowy, rozwijanie 

spostrzegawczości podczas pracy przedstawiającej góry. Pogadanka dotycząca 

bezpieczeństwa w górach. 

Dzień dobry, na dzisiejszych zajęciach omówimy sobie dwa tematy. Zapraszam  

Na początek dowiemy się o naszych mocnych i słabych stronach, a o tym opowie nam pani 

psycholog w króciutkim filmiku edukacyjnym ,,Jakie są moje mocne i słabe strony?” 

Dlaczego jedni są dobrzy w matematyce, a inni w grze w piłkę nożną? Czym są umiejętności? 

Jakie są moje mocne i słabe strony?  

Zapraszam do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=b_hpAo7N8XY  

 

Moi Drodzy teraz zapewne już wiecie czym są mocne strony, a czym słabe strony – czyli 

inaczej zalety i wady. Spróbujcie sobie odpowiedzieć krótko co potrafisz, a nad czym 

chciałbyś jeszcze popracować? 

Poproście rodziców o przeczytanie poniższego tekstu  ,,Mocne strony” . Po przeczytaniu 

odpowiedzcie na poniższe pytania. 

1. O czym dzieci rozmawiały z panią pedagog? 

2. Co się okazało podczas tych zajęć? 

3. W jakich sytuacjach można się zwracać do pani pedagog z prośbą o pomoc?  

4. Powiedz, jakie są twoje mocne strony. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b_hpAo7N8XY


  

 

 

Teraz zapraszam na druga część lekcji, której tematem jest bezpieczeństwo w górach. 



 

Czy góry są bezpieczne? 

Jak dbać o bezpieczeństwo podczas  wycieczki w góry? 

Jak się prawidłowo zachowywać w górach? 

Co należy przestrzegać, jakich ważnych zasad? 

O tym w szystkim dowiemy się z filmu edukacyjnego. Posłuchajcie  

,,Bezpieczne góry - Wycieczki z najmłodszymi” 

https://www.youtube.com/watch?v=krOU7nk4CEo 

Posłuchajcie jeszcze eksperta GOPR co nam radzi na temat bezpieczeństwa w górach w 

filmie edukacyjnym ,,Bezpieczeństwo dzieci w górach - ekspert GOPR radzi - Najlepsze Dla 

Dzieci” 

W tym odcinku dowiadujemy się, na co zwrócić uwagę podczas przygotowań do wyprawy w 

góry. Jakie akcesoria zabrać, czego się wystrzegać. Jak radzić sobie z trudnościami. 

Dowiadujemy się również o bardzo pomocnej aplikacji, która może uratować nam życie. 

Zapraszamy do oglądania.  

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

na zakończenie zajęć lekcyjnych proszę zapiszcie w zeszycie wyrazy, bądź odwzorujcie do 

zeszytu:  

LATO, GÓRY, TATRY 

https://www.youtube.com/watch?v=krOU7nk4CEo
https://www.youtube.com/watch?v=QJRyLdDJaqw


Dziś naszą literką do utrwalenia jest litera ,,Ż” proszę zapiszcie ją w zeszycie, albo poproście 

rodzica o jej zapis w liniaturze zeszytu ołówkiem a wy zapiszcie literę Ż po śladzie. 

Pozdrawiam serdecznie, 

życzę miłego oglądania ciekawych filmów edukacyjnych 

Wasza pani  

Anna Goleń 

 


