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DATA: 08.06.2020 

KLASA: IV 

TEMAT: OCENIAMY SWOJE ZACHOWANIE.  

  

CO TO JEST OCENA? 

 OPINIA 

 ORZECZENIE 

 SPOSTRZEŻENIE 

 SĄDY  

 UWAGI 

 NASZE MYŚLI O KIMŚ (O SOBIE) 

 

 JAKA POWINNA BYĆ OCENA? 

Oto  kilka  przykładów odpowiedzi: 

-   sprawiedliwa  

-   obiektywna 

-   rzetelna 

-   przemyślana  

……………….. 

 

CO UTRUDNIA OCENĘ? 

Oto przykłady odpowiedzi: 

-   egoizm 

-   subiektywizm 

-   zbytnia pewność siebie  

-   zarozumiałość 

-   kłamstwo 

-   tchórzostwo przed prawdą 
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HISTORYJKA: 

 

Janek po raz kolejny nie przyniósł zeszytu na lekcję matematyki. Zabrakło mu 

pomysłów na kłamstwo, więc tym razem przyznał się, że od kilku dni nie 

odrabiał  pracy  domowej.  Powód  jeden  –  oglądał  transmisję  telewizyjną  z 

Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Niestety otrzymał ocenę niedostateczną. 

W drodze do domu rozmyślał:  

- Co powiem mamie? Wiem – Pani się uwzięła, miała zły humor, wcześniej nie  

wytłumaczyła  zadania.  Co  by  tu  jeszcze,  a  właściwie  wystarczy, mama i 

tak zdenerwuje się na Panią, a nie na mnie. 

 

 Jak zachował się Janek?  

 Co powinien zrobić?  

 Co myślisz o jego zachowaniu? 

 

Inne sytuacje: 

1. Krzyś znalazł pieniądze kolegi? 

Co powinien zrobić Krzyś? 

 

2. Ola ma problemy w nauce 

Co powinna zrobić Ola? 

 

PODSUMOWANIE: 

 

Często oceniamy innych, tylko czy z cudzych błędów wyciągamy wnioski? 

A jacy jesteśmy sami? 

Wygląd zewnętrzny, wystarczy spojrzeć w lustro. 

Jeśli jesteśmy brudni, to możemy się umyć, uczesać włosy, zmienić ubranie. 

Trudniej zajrzeć ”do duszy”, ocenić swoje zachowanie, postępowanie. 
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Spróbujcie sami ocenić swoje zachowanie, odpowiadając na poniższe pytania: 

1) Czy systematycznie i punktualnie uczęszczam na lekcje?  

2) Czy systematycznie odrabiam prace domowe? 

3) Czy moje zeszyty są estetyczne? 

4) Czy mam usprawiedliwione wszystkie nieobecności?  

5) Czy wywiązuję się z podjętych zadań? 

6) Czy potrafię godzić obowiązki z przyjemnością? 

7) Czy szanuję minie osobiste i społeczne?  

8) Czy wyrażam się kulturalnie? 

9) Czy jestem uczciwy w stosunku do rówieśników i dorosłych?  

 

A teraz zastanówcie się nad czym należy jeszcze popracować, aby było lepiej.  

 

POWODZENIA !!! 


