
GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Drzewo marzeń. 

Kochani: 

Każdy z nas czego pragnie i o czymś marzy. Czasami skromnie i niepewnie, czasami głośno 

i otwarcie, wierząc, że dostaniemy od życia to, czego chcemy. Dzisiaj proponuje Wam 

wykonanie tzw. DRZEWA MARZEŃ. 

Oto, co będzie Ci potrzebne do stworzenia takiego drzewa: 

– biała karta 

– narysowane lub wydrukowane liście drzewa 

– narysowane lub wydrukowane kwiaty 

– mazaki 

– klej 

  

KROK 1 

Uświadom sobie, że marzenia same się nie spełnią i aby je osiągnąć, należy wykonać 

pierwszy ruch – otwarcie i dumnie spisać swoje marzenia. 

KROK 2 

Wydrukuj lub narysuj swoje drzewo marzeń (na razie suchy pień i puste gałęzie) oraz 

liście. Gotowe drzewo i liście do druku możesz pobrać poniżej. 

Lub wydrukuj klikając TUTAJ. 

W pliku powyżej dodałam kilka różnych liści i mimo tego, że każde z nich rośnie na 

drzewie, to jednak są one zupełnie różne od siebie. Zobacz, że tak samo jest z marzeniami. 

Każdy z nas ma jakieś, jednak marzymy o różnych rzeczach. Nasze marzenia mają różne 

kształty i rozmiary, inne barwy emocjonalne i inne podłoża takie jak praca/ szkoła, rodzina, 

rozwój osobisty, zachcianki itp. 

Tworząc swoje Drzewo Marzeń możemy zatem podzielić nasze marzenia na różne “liście”, 

np: 

a) marzenia małe, duże i wielkie 

(3 różne liście, każdy liść typ liścia odpowiada innej wielkości marzenia) 

b) marzenia związane z rodziną, pracą/szkołą (rozwój osobisty), odpoczynkiem (relaks) 

(3 typy liści, każdy z nich odnosi się do innej strefy marzeń) 

c) marzenia poszczególnego członka rodziny:  mamy, taty, dziecka 

(3 typy liści, każdy z nich odnosi się do osoby, do której należy marzenie) 

https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/drzewo_marze%C5%84.pdf


Takich podziałów może być o wiele więcej, wszystko zależy ot tego, jak na to spojrzysz. 

KROK 3 

Zawieś swoje drzewo w widocznym miejscu. Taki obraz możesz umieścić w ramce. Dla 

lepszego dostępu możesz zdjąć szybę z ramki, tak aby łatwo było można w każdym 

momencie coś dopisać lub dokleić. Pamiętaj, jeden liść to jedno marzenie, czekające do 

realizacji. Wypisz wszystkie marzenia (swoje, rodziny…) i naklej je na drzewo. Będzie to 

wyglądało mniej więcej jak na zdjęciu poniżej. 

 

KROK 4 

Marzenia, które udało Ci się zrealizować, należy celebrować. Zacznij od zrobienia i 

przyklejenia kwiatka na danym liściu ze spełnionym marzeniem. To będzie znak dla Ciebie, że 

działasz, rozwijasz się i spełniasz swoje marzenia. Później z rodziną zastanówcie się, jak 

możecie wspólnie świętować ten sukces. 

Gdy już pewne marzenia udało się zrealizować, wówczas drzewo marzeń może wyglądać 

następująco. 

 



Mam nadzieję, że podoba Ci się pomysł na stworzenie takiego drzewa. Mając wyznaczone 

cele i marzenia łatwiej jest nam je spełniać, uczymy się wówczas do nich dążyć i je 

realizować. Ważne jest, aby nie poddawać się mimo przeciwności losu, ponieważ pracując 

wspólnie jako zespół (czy to jako rodzina, czy jako klasa), uczymy się dbania o nasze 

potrzeby, empatii, współpracy, a później radości ze wspólnego świętowania zwycięstwa. 

Jeśli będziecie  mieć jakieś pytania czekam jutro na Was na facebooku. 

Pozdrawiam M.M 

HISTORIA 

Witam! 

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska. 

Zapoznajcie się z lekcją: https://epodreczniki.pl/a/legenda-marszalka-pilsudskiego/DmkkKXEmd 

Pod tematem lekcji, napisz krótką notatkę o Józefie Piłsudskim, kim był i jaką rolę odegrał w 

Polsce i w Europie. 

Powodzenia. 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI 

Temat: Czworokąty- powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

Kochani obejrzyjcie załączoną lekcję, wykonajcie ćwiczenia interaktywne. Lekcja przypomni Wam: 

rozpoznawanie czworokątów oraz najważniejsze ich własności: https://lekcjewsieci.pl/czworokaty/ 

Pozdrawiam M.M 

JĘZYK POLSKI 

Witajcie czwartoklasiści! 

Temat: W świecie lektury „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. 

Zapiszcie go w zeszytach. 

 

1. Dzisiaj zapraszam Was do komiksowego świata lektury autorstwa Janusza Christy 

pt. „Szkoła latania”. 

2. Wejdźcie na stronę: 

https://drive.google.com/file/d/1ak08jyXKgUdg_y0iO6wwpSk7-4CA1oZv/view 

i przeczytajcie komiks. 

https://epodreczniki.pl/a/legenda-marszalka-pilsudskiego/DmkkKXEmd
https://lekcjewsieci.pl/czworokaty/
https://drive.google.com/file/d/1ak08jyXKgUdg_y0iO6wwpSk7-4CA1oZv/view


3. Wykonajcie w zeszycie zadanie ze strony: 

https://learningapps.org/5532408 

Powodzenia  

D. Krupa 

TECHNIKA 

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie. 

Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

Dowiem się, w jakiej kolejności stosuje się znaki lub sygnały drogowe, poznam 

rodzaje skrzyżowań oraz nauczę się organizacji ruchu na skrzyżowaniach. 

Materiał do zajęć 1 

 Materiał do zajęć 2 

 Materiał do zajęć 3 

Karta pracy ( Możesz wydrukować lub przepisać do zeszytu –kartę pracy) 

Nie odsyłamy kary pracy do nauczyciela 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl4%201105 

https://learningapps.org/5532408
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/#p=1
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Jak-to-dziala-4/
http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl4%201105


 


