“Człowiek najbardziej potrzebuje drugiego człowieka….”

TYDZIEŃ DBANIA O RELACJE
w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni
25-29 października 2021r.
kl. 6-8
1. Dobra myśl na każdy dzień- tablica na wejściu do szkoły.
Na pierwszej przerwie obiadowej (12.20-12.40 ) przy tablicy będzie opiekun (psycholog/pedagog).
Uczniowie pobierają puste karteczki, na których wpisują odpowiedzi i wrzucają do przypiętych na tablicy
trzech kopert (TAK, NIE, NIE WIEM). Na koniec opiekun zlicza odpowiedzi, które będą tematem dyskusji
podsumowującej Tydzień Dobrych Relacji.
PONIEDZIAŁEK- Dzień Uśmiechu
Zastanów się i odpowiedz TAK, NIE lub NIE WIEM: “Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że często
zamiast dużo mówić wystarczy się uśmiechnąć?”
Zadanie na dzisiaj: Uśmiechnij się pierwszy do kolegi/koleżanki.
WTOREK- Dzień Spojrzenia/ Dzień bez telefonu
Zastanów się i odpowiedz TAK, NIE, NIE WIEM: “Czy myślisz, że spojrzenie jest bardziej szczere niż
uśmiech?”
Zadanie na dzisiaj: Odłóż telefon, spotkaj się wzrokiem z innymi.
ŚRODA- Dzień dobrego słowa
Zastanów się i odpowiedz TAK, NIE, NIE WIEM: “Czy uważasz, że mówisz innymi za mało miłych słów?”
Zadanie na dzisiaj: Jeśli coś lubisz, doceniasz u drugiej osoby, powiedz jej to!
CZWARTEK- Dzień słuchania
Zastanów się i odpowiedz TAK, NIE, NIE WIEM: “Czy umiesz wysłuchać drugą osobę, nie przerywając
jej?”
Zadanie na dzisiaj: “Posłuchaj kogoś nie przerywając mu przynajmniej pierwszych trzech zdań.”
PIĄTEK- Dzień przysługi i niespodzianki
Zastanów się i odpowiedz TAK, NIE, NIE WIEM: “Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że gdy dbamy o
samopoczucie osób wokół, to sami czujemy się lepiej?”
Zadanie na dzisiaj: Pomóż komuś, lub zrób mu miłą niespodziankę.
Opiekun: Małgorzata Moczulska, Oktawia Kołakowska, Beata Bazela

2.
Fotobudka przyjaźni.
Podczas lekcji (środa) uczniowie schodzą wg harmonogramu z nauczycielem na dolny korytarz.
Będzie wystawiona ozdobna rama. Nauczyciel wykonuje chętnym uczniom zdjęcia.
Przygotowane zostaną tabliczki z hasłami, np. Dziękuję, że jesteś, Mój przyjaciel, Lubię Cię, Z przyjacielem
raźniej, Człowiek najbardziej potrzebuje drugiego człowieka.
Uczniowie mogą przynieść swoje rekwizyty, gadżety, np. peruki, okulary, napisy, itp. (proszę przekazać
informacje swoim wychowankom).
Proszę o informację, jacy rodzice nie podpisali zgody na umieszczanie wizerunku dziecka w mediach
społecznościowych (a.motylinska@sp40gdynia.pl)
Opiekun: A. Motylińska
3.
Portrety sercu bliskie- szkolne portrety kadry pedagogicznej/pracowników administracji i
obsługi, uczniów.
-

-

na szarym papierze uczniowie w grupach 2-4 osobowych wykonują pracę plastyczną z
charakterystycznym dla danej osoby elementem/powiedzeniem.
Opiekun: Paweł Grobis (plastyka), kl. 6/7.
na kartce formatu A5 za pomocą kresek uczniowie rysują portret bliskiej im osoby w określonym,
krótkim czasie, np. 3-5 min. Wychowawcy klas 6,7,8

4.
Chmury słów.
Tworzenie chmur słów dotyczących relacji międzyludzkich z wykorzystaniem aplikacji internetowych.
Opiekun: A. Motylińska (informatyka), kl. 6.
5.
Klasowe wycieczki integracyjne- październik.
Proszę o przesłanie na adres krótkiej relacji oraz fotografii (a.motylinska@sp40gdynia.pl)
6.
Tworzenie rymowanek, haseł, myśli o przyjaźni, relacjach.
Nauczyciele j. polskiego, kl. 6,7,8. Proszę o wybranie najlepszych i przekazanie w formie papierowej lub
elektronicznej do A. Motylińskiej.
7.
Plakat promujący Tydzień Dobrych Relacji.
Plastyka (dla chętnych), P. Grobis; informatyka, kl. 6,7,8, A. Motylińska
8. Dobre słowa z biblioteki- każdy uczeń, który wypożyczy książkę otrzymuje zakładkę z pozytywną myślą.
Opiekun: nauczyciele biblioteki, J. Jarzembińska, A. Kuźmin.
9. Miła wiadomość- uczniowie przesyłają wiadomości e-mail do wybranych przez siebie osób.
Informatyka, M. Banacka, A. Motylińska
10. Zachęcamy do zapoznania się ze scenariuszami lekcji.
https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/budowanie-zespolu-klasowego-pobierz-scenariusze
11. Zwracamy się z prośbą do nauczycieli, aby w Tygodniu Dobrych Relacji stawiać tylko pozytywne oceny.
Koordynatorzy Tygodnia Dbania o Relacje
Jolanta Jarzembińska
Aleksandra Motylińska
Małgorzata Moczulska

