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9 ważnych zasad

• Aceptuj swoje uczucia

• Panuj nad tym co robisz

• Odpuść sobie I innym

• Odkrywaj źródła wsparcia

• Patrz daleko

• Szukaj tego co dobre

• Buduj z tego co masz

• Wyjdź na przeciw



Odpuść sobie i
innym

Warto czasem sobie odpuścić, 
a zrobi to na nas dobrze.



Jakie sygnały daje nam
nasze ciało? 

• Gdy jesteśmy smutni:
- płaczemy
- nie chcemy z nikim rozmawiać
- chcemy być sami

Gdy jesteśmy źli:

- krzyczymy
- kopiemy
- tupiemy
- nie panjemy nad sobą
- wyżywamy się na wszystkim I na wszystkich



POWINNIŚMY 
ZROZUMIEĆ, ŻE INNI TEŻ 
SĄ W TRUDNYCH 
SYTUACJACH, TRZEBA 
IM POMÓC, JEŚLI SIĘ DA 
A JEŚLI NIE TO MOŻNA 
ICH POCIESZAĆ

• I



Przebacz sobie I innym
Trzeba wybaczać innym błędy, bo każdemu z nas zdarza się je popełniać,



Marzenia
Patrz daleko w przyszłość



Nasze marzenia

• Zosia, marzenia: Projektowanie 
wnętrz, malarstwo, trójka dzieci, dwa 
psy, suczka i piesek, i urodzenie 
mniejszych psów, mieszkanie w dużym 
mieście i w bardzo dużym domie, dwu 
- piętrowym, biało - czarny, mały 
ogródek, architekt. i willa

•

• Ania, marzenia: Weterynarz, założyć 
rodzinę, mieć około trójki dzieci, kilka 
świnek morskich, trzy chomiki, rybki, 
dwa koty, pies, kilka koni . duży dom, 
stadnina dla koni, duża działka z 
dużym ogrodem,

• Jadzia, marzenia: rolnik, mama, około 
szóstka dzieci, psy, koty, kury, krowy, 
byki, świnki, koguty, gęsi, kaczki, kozy, 
owce, barany, konie, kombajn, traktor, 
i nauczyć się pływać, pisanie książek.

•

• Kornelka, marzenia: malarka, 
piosenkarka, duża rodzina, i kot.



Nie które z naszych marzeń już się 
spełniły

Jadzia: JADZIA CHCIAŁA MIEĆ NA OBIAD KLUSKI, I MIAŁA
Kornelka: BARDZO CHCIAŁAM MIEĆ KOTA, I MAM!
Zosia H: BARDZO CHCIAŁAM BYĆ MALARKĄ, I ma instagrama więc
TROCHĘ JUŻ JESTEM!
Ania O: ANIA CHCIAŁA MIEĆ PSA, POGADAŁA Z MAMĄ I BĘDZIE MIAŁA

O to dowód na to, że trzeba wierzyć w swoje marzenia, bo nie które się 
spełniają! Tylko trzeba być cierpliwym.



Koło fortuny o zdalnym nauczaniu
https://wordwall.net/pl/resource/274
4901/kreatywnezdalnie

https://wordwall.net/pl/resource/2744901/kreatywnezdalnie
https://wordwall.net/pl/resource/2744901/kreatywnezdalnie


Uczucia są
ważne!



Przyjaciele☺
• ,, PRZYJACIELI POZNAJE SIĘ W BIEDZIE "



Co najbardziej cenimy w 
naszych przyjaciołach?

• Ania najbardziej ich cenię dlatego, że: są mili, szczerzy, 
pomagają, dochowują tajemnic, można się im wygadać.

•
Zosia najbardziej ich cenię dlatego, że: dochowują tajemnc

•
Jadzia najbardziej ich cenię dlatego, że: pomagają, są mili,

•
Kornelka najbardziej ich cenię dlatego, że: zawsze można na 
nich liczyć, nigdy mnie nie okłamują, zawsze są mili, pomocni I 
można im zaufać, zawsze są szczerzy



Miłego dnia!

Dziękujemy za uwagę


