
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE klasa IV – 24.04.2020r.  
 

 

 

Witam! 

Temat lekcji dzisiejszej brzmi: Koleżeństwo i dobre wychowanie. 
 

Czy pamiętacie swoje pierwsze wyjścia na plac zabaw, do przedszkola? Prawdopodobnie 

już wtedy poznaliście swoich pierwszych kolegów i koleżanki. Swoje koleżeńskie relacje 

rozwijacie obecnie w szkole 

 

Koleżeństwa nie można nauczyć się w samotności. Nie wystarczy poczytać o nim w książce 

albo Internecie. Koleżeństwo jest relacją, a więc dzieje się między dwojgiem ludzi. 
 

Dobry kolega/dobra koleżanka: 
 chętnie rozmawia i próbuje nawiązać kontakt z osobą, która jest smutna, 

nieśmiała i być może czuje się samotna, 

 nie ocenia drugiej osoby na podstawie ubrań, fryzury czy posiadanych gadżetów, 

 pomaga w każdej sytuacji, 

 wszystkich traktuje z szacunkiem i z nikogo się nie naśmiewa, 

 nie zazdrości, ale cieszy się z sukcesów swoich kolegów i koleżanek, 

 wstawia się za osobą, która doświadcza przykrości, broni słabszych. 

 

Koleżeństwo przygotowuje do przeżywania dojrzałej przyjaźni i miłości. 

 

Krótki filmik: Przyjaźń: https://www.youtube.com/watch?v=1P4skJO0S0s 

 

Zasady dobrego wychowania czynią codzienne życie łatwiejszym i piękniejszym, kształtują 

charakter osoby, która zgodnie z nim postępuje. 

Z języka francuskiego nazywamy je savoir-vivre’em (wymawiaj: sawuar wiwr’em). 
 

Zasady savoir-vivre’u obejmują wszystkie dziedziny życia. Podpowiadają, jak postąpić w 

konkretnej sytuacji, aby nie tylko pokazać się z dobrej strony, ale również sprawić, by innym 

było przyjemnie przebywać w naszym towarzystwie. 
 

Przed wami zasady zachowania przy stole: 

https://www.youtube.com/watch?v=-E5CuzKPOgw 

 

W związku z dobrym zachowaniem się w różnych życiowych sytuacjach polecam książkę 

Grzegorza Kasdepke: 

https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY   
 

Zadanie 

Podkreśl co trzecią sylabę i przeczytaj rozwiązanie. Rozwiązanie prześlij Messengerem lub na 

adres e-mail: zdalnywdz3@wp.pl . Odpowiedź jest potwierdzeniem udziału w zajęciach. 
 

MA KI DO TEJ WI BRE SY  ROS WY KUT NI CHO LO JOK WA ŁET PO NIE TE KA U  DON OC ŁA BI 

DA TWIA  XI OR ŻY TA HOL CIE 

 

Powodzenia! 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE klasa IV – 3.04.2020r.  
 

 

Witajcie uczniowie klasy IV! 
Zapraszam do zapoznania się z materiałem na temat: Człowiek- istota płciowa. 
 

Czy wiesz, że Twoja płeć została określona już w momencie poczęcia, czyli połączenia 

dwóch komórek rozrodczych. Komórki rozrodcze Mamy i Taty dają nowe życie. 
W komórkach rozrodczych rodziców znajdują się geny, w których zapisane są informacje  

o wyglądzie dziecka, jego uzdolnieniach i zainteresowaniach. To geny rodziców decydują 

o tym, czy będziesz blondynem, czy szatynką i jaki będziesz mieć kolor oczu. 

 

Chłopcy i dziewczynki, mężczyźni i kobiety różnią się budową anatomiczną. Najbardziej 

widoczne różnice można zaobserwować w sylwetce i proporcjach ciała. Kobiety mają 

większe piersi i szersze biodra, natomiast mężczyźni mają szersze ramiona i węższe biodra. 
Dorośli mężczyźni mają zarost na twarzy i grdykę, czyli wystającą na szyi chrząstkę krtani. 

Różni nas także tembr (barwa) głosu. 

 

Najistotniejsza różnica anatomiczna (różnica w budowie ciała) kobiety i mężczyzny dotyczy 

narządów płciowych. Odmienność płci w tej sferze ma bardzo ważny cel- możliwość 

przekazywania życia, czyli posiadania dzieci. 
Organizm kobiety jest tak zbudowany, aby mogła kiedyś zostać matką, zaś mężczyzny  

w ten sposób, aby mógł stać się ojcem. Narządy rozrodcze mężczyzny i kobiety są tak samo 

misternie zbudowane, jak oko i ucho- i tak samo ważne. Dlatego nie powinny  

być przedmiotem żartów, gdyż dotyczą naszej prywatności i intymności. 
 

Zapamiętaj! Nasza prywatność, intymność wymaga od nas wzajemnego szacunku! 
Nikt z nas nie czuł by się dobrze, gdyby jego intymność była przedmiotem żartów. 

 

Zadanie 

Spróbujcie krótko opisać to, co odróżnia chłopaka i dziewczynę. 

 

 Chłopcy Dziewczęta 

Wygląd  

 

 

Ubiór  

 

 

Zachowania  

 

 

Zainteresowania  

 

 

 

Pytanie: Jakie gry i zabawy najczęściej wybierają kilkuletnie dziewczynki, jakie chłopcy,  

a w jakich uczestniczą wspólnie? 

Proszę o wysłanie odpowiedzi na pytanie na adres e-mailowy: zdalnywdz3@wp.pl   

lub poszukać mnie na Messengerze i napisać odpowiedź. 
Odesłanie odpowiedzi jest dowodem na udział w zajęciach. Dziękuję. 

Powodzenia! 
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