
Wychowanie do życia w rodzinie - klasa VI 

III. Temat: Media a moje miejsce w świecie.  

1 „ Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść…” Niewątpliwie gry komputerowe, 

smartfony, czasopisma, programy telewizyjne, portale społecznościowe odgrywają ważną rolę           

w naszym życiu, tak ludzi dorosłych, jak i młodzieży. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynają 

dominować w naszym życiu, wolimy otrzymać „lajka” od wirtualnego człowieka zamiast swojego 

przyjaciela w życiu, reagujemy złością w sytuacji, gdy zatroskani domownicy proszą o ograniczenie 

przez nas komputera, spędzenie czasu razem bez telefonu, bez włączonej gry…  

2. Drodzy Szóstoklasiści, a jak wygląda Wasz kontakt z internetem? Podejrzewam, że  dużo więcej 

teraz korzystamy z komputera, komunikatorów – wymusza to na nas zdalne nauczanie.  

Proszę,  znajdźcie każdego dnia czas na to, by pobyć na świeżym powietrzu, porozmawiać  z innymi 

osobami ( kontakt telefoniczny jest mile widziany), pobawić się z rodzeństwem,  przypomnieć sobie, 

co lubię robić, w czym jestem dobry… Niech historia  chłopca przypomni Wam, co się tak naprawdę   

w życiu liczy… Zachęcam do obejrzenia i refleksji.  Link do filmu poniżej.  

https://youtu.be/ggfrK0X_xjk 

 

3. Jeszcze kilka słów, obrazów i faktów o reklamach… na lekcjach w szkole oglądaliśmy filmy tego 

typu, proponuję jeszcze jeden. Link poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=DgSPVGm6_JQ 

4. Dziś zadanie domowe.  Konkurs z nagrodami! Konkurs ogłoszony na stronie pedagoga szkolnego.   

Narysuj   i napisz ( technika dowolna),   co odkryłeś  w sobie interesującego w czasie kwarantanny        

( zdolności, talenty, mocne strony, umiejętności, pasje, zainteresowania, pozytywne strony zaistniałej 

sytuacji )  -  ważne, aby praca zawierała wyłącznie Wasze dobre cechy  i pozytywne przemyślenia. 

Poczucie humoru mile widziane☺.  Proponuję, by nad biurkiem  już dziś powiesić czystą kartkę 

papieru  i każdego dnia  napisać oraz narysować jeden przykład. Wskazane, aby   w tym 

przedsięwzięciu korzystać  z pomocy  i obserwacji  Waszych  Rodziców.   

Prace proszę przesyłać na adres pedagogzsp1zywiec@gmail.com. Czas konkursu: 20.04.2020-

30.04.2020.  Na Wasze prace czekam do 5.05.2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone  11.05.2020.  
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