
Wrzesień -  tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 8 września,
Dzień dobrej wiadomości
Cel ćwiczenia: Uświadomienie uczniom 
potrzeby kształtowania pozytywnej wizji 
świata jako przeciwwagi dla tworzonego przez 
media obrazu świata, w którym tylko złe 
wiadomości są godne uwagi. Wzmacnianie 
pozytywnego myślenia. Ograniczenie narzekania, 
które powszechnie 
uważane jest za jedną z naszych narodowych 
przywar. 
Opracowanie przez uczniów zestawu 
cytatów motywacyjnych na cały rok w celu wyrobienia 
nawyku dbania o pozytywne nastawienie.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 90 minut
Materiały/ linki:
Informacja o Dniu Dobrej Wiadomości: 
pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Dobrej_Wiadomości
Canva - narzędzie do projektowania
graficznego www.canva.com/pl_pl/tworzyc/kalendarze
Szablon kalendarza do druku pdf: 
fotografiadlaciekawych.pl/wp-content/uploads/2018/05/
kalendarz-2019-do-wydrukowania-pionowy-blog.pdf
Strona z pozytywnymi cytatami:  
pozytywnecytaty.pl

 

 
 
 
 
 

Wstęp - pokaż uczniom cytat:
“Uważaj na myśli, bo przemienią się w słowa. Uważaj na słowa, bo zmienią się w czyny. Uważaj na czyny, bo staną się nawykami.
Uważaj na nawyki, bo staną się charakterem. Charakter będzie twoim przeznaczeniem. Stajemy się tym, co myślimy.” autor
nieznany
Poproś, aby w parach przedyskutowali, jak rozumieją cytat. Żeby umieli swoimi słowami wyjaśnić, co to znaczy, że stajemy się tym,
co myślimy. Zapytaj jakie skutki w codziennym życiu mogą mieć negatywne myśli. Poproś o podanie przykładów z życia.
Poproś uczniów, aby w grupach przypomnieli sobie/znaleźli online wiadomości z ostatniego tygodnia. Wspólnie podsumujcie, czy
dominowały wiadomości pozytywne, czy negatywne. 
Powiedz uczniom, że wiadomości negatywne dominują w mediach (“Nie ulega wątpliwości, że newsy są najczęściej poświęcone
negatywnym wydarzeniom.” źródło: A. Boyd, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych,
tłum. A. Sadza, Kraków 2006) Zapytaj, jaki to ma wpływ na postrzeganie świata przez odbiorców przekazów medialnych.
Poproś uczniów o podanie pomysłów na zmianę tej sytuacji.
Rozwinięcie - opowiedz uczniom o inicjatywie “Dnia Dobrej Wiadomości” “W ramach Dnia Dobrej Wiadomości tworzona jest Księga
Dobrej Wiadomości (zwana także Księgą Trzeciego Tysiąclecia), która ma stanowić wyjątkowe, optymistyczne przesłanie dla
przyszłych pokoleń. Kilkaset kart księgi zapełnią wypowiedzi wybitnych przedstawicieli nauki, polityki, sztuki i kościoła z całego
świata. Dotychczas do księgi wpisali się m.in. Dalajlama, Paulo Coelho czy Brigitte Bardot.”
Dzień Dobrej Wiadomości – święto proklamowane 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-
literackiego Salonu 101 prowadzonego przez Małgorzatę Bocheńską. To coroczne święto wydarzeń przebiegających pod wspólnym
hasłem "Dobrej Wiadomości". Wikipedia pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Dobrej_Wiadomości
Powiedz uczniom, że razem opracujecie narzędzie do podnoszenia pozytywnego nastawienia przez cały rok szkolny - kalendarz
motywacyjny. Podziel klasę na grupy - 3-5 osób, przydziel każdej grupie miesiąc (dwa, jeśli grup jest mniej) do zagospodarowania.
Poproś grupy o wybranie cytatu motywacyjnego na każdy miesiąc np. ze strony pozytywnecytaty.pl/. Upewnij się, że cytaty się nie
powtarzają. Rozdaj kartki z miesiącami z kalendarza.  
fotografiadlaciekawych.pl/wp-content/uploads/2018/05/kalendarz-2019-do-wydrukowania-pionowy-blog.pdf
Poproś uczniów, aby w grupach zaprojektowali wygląd stron/y kalendarza.
Wymagane elementy: kolaż, grafika lub rysunek, plus pozytywny cytat.
 Poproś uczniów, aby dbali o pozytywne nastawienie podczas realizacji zadania lub poproś uczniów, aby na następną lekcję w
grupach zaprojektowali kalendarz online w narzędziu Canva www.canva.com/pl_pl/tworzyc/kalendarze
Zakończenie  Zapytaj uczniów, jak im się pracowało w zespole. Co było łatwe/trudne. Co by zmienili przy kolejnym projekcie w tym
składzie.  Poproś, aby uczniowie opowiedzieli jak dbali o pozytywne nastawienie w zespole podczas realizacji projektu. Zbierasz
projekty, kompletujesz kalendarz, wieszasz w klasie.
 Możesz zrobić kopie ksero i rozdać rodzicom na pierwszej wywiadówce.
W ciągu roku szkolnego możesz wykorzystać motywatory z kalendarza do rozpoczynania lekcji, jako inspirację do dyskusji na
lekcjach wychowawczych.


