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DROGI UCZNIU!

Chciałabym Cię powitać 
w mojej ulubionej sali. 
W szkole, której i ty, i ja
czasem mieliśmy już dość!
Sytuacja jest jednak inna...



Chcę, by dzisiejsza lekcja
była wyjątkowa. Wiem, 
że - choć nie chodzisz do
szkoły - masz mnóstwo
pracy!

Zaczynamy?



 

 

Temat:
Wdzięczność.



Zastanów się, co dobrego Cię
dziś spotkało?



A teraz przeczytaj krótkie opowiadanie...



 
           Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich poddanych. W swoim

życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić.     

Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze, każdego dnia pojawiał się również

punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem oddalał się równie cicho jak

wchodził.         Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną

ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór.          Jednak

żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego dnia, by przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król

przyjmował go rutynowo i odkładał jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka znajdującego

się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już

prawie całkiem pełen.     

         Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod

nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migocącą perłę. Rozkazał

natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z nich, znajdowała się taka sama perła.    

Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać.     

-Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człowiek - abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego

dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że

jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw.

 

Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień

Najpiękniejszy ze wszystkich darów
Bruno Ferrero



Ponownie zastanów się nad tym,
co dobrego Cię dziś spotkało?



Może wydaje Ci się, że w tych
trudnych czasach - NIC? 



Musisz przecież siedzieć 
w domu. Tęsknisz za spotkaniami 

z przyjaciółmi... 



TO MOGĄ BYĆ
DROBIAZGI ,
KTÓRYCH NA
CO DZIEŃ NIE
ZAUWAŻAMY.. .

Dobry obiad?
Przytulenie pupila?
Mało pracy
domowej z
matematyki?
Zdrowie?
....

Weź
kartkę! ZAPISZ

Jak
najwięcej
dobrych
rzeczy, które
Cię dziś
spotkały!



i wracaj do niej, gdy będziesz chciał narzekać! 
Może uda Ci się jeszcze coś dopisać? 

Połóż kartkę w widocznym miejscu



A TERAZ WEŹ KOLEJNĄ KARTKĘ. . .  
I zapisz pięć dobrych i podtrzymujących na duchu

wypowiedzeń, które chciałbyś przekazać swoim kolegom 
i koleżankom, a także nauczycielom i bliskim!



Uśmiechnij się,

będzie dobrze!

 
Już niedługo się

zobaczymy!

 
Kocham
szkołę!Dobrze, żejesteście!

 

Może na przykład...



Zrób zdjęcie kartki 
i podziel się nim 

z nauczycielem, a także
znajomymi z klasy!



Jak? 

FACEBOOK

 

MESSENGER

 

INSTAGRAM

 

MAIL / L IBRUS

 



PRACA DOMOWA

PODAJ DALEJ DOBRO! 
POWIEDZ BLISKIM COŚ MIŁEGO!


