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21 listopada 2020



Dzień Życzliwości jest obchodzony, jak co roku 21 LISTOPADA. 
W tym roku wypada nam w sobotę, ale nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby włączyć się do propagowania życzliwości na co dzień w naszej

szkole, w domu jak i w całej przestrzeni publicznej.

Pomysł Światowego Dnia
Życzliwości i Pozdrowień
narodził się już w 1973 roku
pod nazwą World Hello Day w
Stanach Zjednoczonych i
symbolizuje cel tego dnia, czyli
mówienie „Hello” do
przynajmniej dziesięciu osób
dziennie.

Warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią
niewyczerpane pokłady dobra i tak naprawdę
każdy może okazać komuś bezinteresowną
życzliwość. Tym bardziej, że bycie miłym,
okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie sympatii
wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko
obdarowanego, ale przede wszystkim tego, który
ją okazuje.



·       

Dzień
rozpoczynamy
od radosnego

powitania
członków

swojej rodziny.

A oto co proponujemy:

1.



https://www.youtube
.com/watch?

v=dL6V9yc4d_A

2.
Zachęcamy do

obejrzenia
krótkiego
filmiku 

temat fimiku, to:

"Dobro powraca"

link do filmu:)



Wysyłamy
sobie nawzajem

przygotowane wcześniej
pozdrowienia, może być do

tego dołączony
rysunek, bądź dobre słowo.

Ważne, żeby każdy, kto
dostanie, także wysłał dalej
swoje pozdrowienia/słowo,

tak, żeby dotarło do
wszystkich

3.



"Wyzwanie"
dla

wszystkich
uczniów:)

"Jak dobrze mieć sąsiada!"4.



Mówi się, że szczery uśmiech widać w
oczach, więc nie przejmujmy się, że
maseczka zasłania nam usta.
Uśmiechajmy się!

szczególnie serdecznie witać sąsiadów w klatce i
uśmiechać się do nich

Proponujemy, aby tego dnia: na 
przykład



Na drzwiach swojej klatki wywieśmy plakat, kolorowy
rysunek lub wierszyk wychwalający zalety naszych
sąsiadów i uroki sąsiedzkiego życia.

na 
przykład



Zaproponujmy pomoc w niesieniu zakupów, zachwyćmy się
pieskiem sąsiada, podziękujmy sąsiadce, że dbała latem o
kwiaty pod blokiem i zaoferujmy pomoc w przyszłym roku.

na 
przykład



Praca plastyczna na temat:
Życzliwość kojarzy mi się z… 
Praca plastyczna wykonana techniką
dowolną, z dominującym elementem
uśmiechu. 
 

Pamiętajcie proszę, aby zdjęcia były zapisane w
plikach jpg, imieniem i nazwiskiem dziecka oraz
klasą (np. imię_nawisko_kl )Przystąpienie do zabawy
będzie traktowane jako zgoda na udostepnienie
zdjęć i danych.

Mały bonusik... dla chętnych:)

Prace proszę przesłać na
adres

atomalak@sp357.edu.pl, 
z dopiskiem_ Dzień

Życzliwości

Ważne!



Zachęcamy do dzielenia się pomysłami na kanale
Samorządu Uczniowskiego na Teamsach.



Zachęcamy do zabawy oraz czynienia dobra
codziennie, nie tylko od święta… 

Pozdrawiamy serdecznie:
Pani Agnieszka  Tomalak, Pani Aneta Rzeszutek,
Pani Inga Tomasiak, Pani Monika Wilczyńska



1. Gdy kolega, którego nie lubisz był chory i prosi Cię o zeszyty, a Ty co robisz ?
a. chętnie mu pożyczasz
b. dajesz mu zeszyty, ale tylko na 1h
c. odmawiasz 
2. Jak często pomagasz kolegom / koleżankom ?
a. zawsze
b. często
c. nigdy
3. Skończyłeś lekcje, wracasz do domu i widzisz ,że dziecko z młodszej klasy
przewróciło się na chodniku i płacze :
a. chętnie mu pomagasz (np. zabierając go do p. higienistki )
b. mówisz o tym koledze i idziesz dalej
c. udajesz, że tego nie widzisz i idziesz do domu

A na koniec jeszcze ankieta!
dla chętnych:)



4. Kolega poprosił Cię na lekcji o pożyczenie korektora, co robisz ?
a. wyciągasz korektor i dajesz mówiąc „ proszę”
b. mówisz „za chwilę” bo jest Ci potrzebny, a potem zapominasz
c. mówisz, że nie masz i chowasz korektor do kieszeni
5. Ciocia odwiedziła Cię ze swoim małym synkiem i prosi Cię żebyś się nim
zajął.Co robisz ?
a. z chęcią organizujesz mu ciekawe zabawy,
b. sadzasz go przed telewizorem, włączasz mu bajkę, a sam grasz na komputerze
c. odmawiasz mówiąc, że masz dużo lekcji do odrabiania
6. Jest 8.00 rano – sobota, mama budzi Cię i prosi o pójście do sklepu po bułki
na śniadanie. Co robisz?
a. ubierasz się i idziesz do sklepu
b. idziesz, ale tylko dlatego, że jesteś głodny
c. wymawiasz się bólem głowy



7. Jak często mówisz „dzień dobry „ pracownikom szkoły ?
a. zawsze
b. czasami
c. rzadko
8. Czy zdarza Ci się dokuczać słownie lub fizycznie kolegom/ koleżankom?
a. nigdy
b. czasami
c. często
9. Nauczyciel zwrócił Ci uwagę. Co robisz?
a. przepraszasz i poprawiasz swoje zachowanie
b. przepraszasz, ale robisz tak dalej
c. odwracasz głowę i udajesz, że nie słyszałeś uwagi


