Temat nr 4 MARZENIA

Cele główne








uświadomienie dzieciom pozytywnego wpływu ich własnych
marzeń na ich życie,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się uczniów na dany
temat,
pobudzanie wyobraźni twórczej,
kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
pokazanie marzenia jako ważnej części życia ludzkiego,
uświadomienie uczniom, że marzenie może być początkiem
planów i przekształcić się w cel,
zwrócenie uwagi uczniów, że nie każde marzenie musi być
zrealizowane

Cele operacyjne
Uczeń
 Rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie
 Posiada gotowość do formułowania życzeń i marzeń
 Potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia
 Potrafi współdziałać w grupie
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Metody
- Praca zespołowa
- Praca indywidualna
- Ekspresja plastyczna
- Niedokończone zdania
Wymogi techniczne
Do przeprowadzenia zajęć potrzebny jest dostęp do internetu, w celu
odtworzenia filmików. Jeśli prowadzimy zajęcia z dziećmi w czasie
rzeczywistym udostępniamy dzieciom widok swojego pulpitu, aby
wyświetlić filmiki. Jeśli nie ma takiej możliwości, przesyłamy uczniom linki przed
zajęciami w celu samodzielnego obejrzenia.

Rekomendowany przebieg zajęć:
Piosenka z musicalu Friends Szkoły Musicalowej B&B - „Nie
bójmy się chcieć”
Posłuchaj utworu. Zastanów się i omów poniższe pytania












Co tą są marzenia?
Skąd się biorą marzenia?
Co ułatwia spełniać marzenia?
Co utrudnia spełniać marzenia?
Czy pomagają w życiu?
Czy przeciwności losu motywują Cię jeszcze bardziej by spełniać swoje
marzenia?....jeżeli tak to dlaczego?..................
Czy warto nie bać się w spełnianiu swoich nawet najskrytszych marzeń?
Czy należy dążyć do realizacji każdego marzenia?
Czy marzenia mogą być niebezpieczne?
Jaki wpływ na to o czym marzymy mają reklamy?
Czy warto marzyć? Co dają (a może zabierają) nam marzenia?

Wypowiedź aktorki Nikoli Sztaby ze Szkoły Musicalowej B&B
Pytania po obejrzeniu filmiku
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Czy wszystkie się spełniają?
Czy marzenia są potrzebne?
Czy warto odkładać marzenia na później?
Co według Ciebie oznacza spełniać marzenie?
Czy marzenie zawsze musi się spełnić?
Co jest potrzebne do spełnienia marzeń? (wyobraźnia, motywacja, zdrowy
rozsądek)
Czy marzenie jest celem?
Czy znasz ludzi, którzy spełnili swoje marzenia? Jakie to były marzenia?
O czym ludzie marzą? Czy to są zawsze wielkie rzeczy np. wynalazki,
wielkie wyprawy czy sukcesy sportowe?

Jaką rolę pełnią w Twoim życiu marzenia?
(zaznacz kolejność od 1 do 5, czyli 1- od najważniejszej roli do 5- najmniej
ważnej roli)
 wyznaczają drogę działania
 pobudzają do działania
 nadają sens istnienia
 leczą z kompleksów
 uczą cierpliwości w dążeniu do czegoś
Niedokończone zdania






Na wyspę marzeń zabiorę………………………………
Chciałbym mieć................................................
Chciałbym/ chciałabym, żeby..........................
Najchętniej pojechałbym/ pojechałabym.......
Marzę o............................................................

Zdania do dyskusji
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Marzenia są napędem do realizowania planów, bo przekształcają się często
w nasze cele, uruchamiają nas i nadają sens życiu.
Marzenia się spełnia vs marzenia się spełniają
Marzenia mogą stać się celem, ale nie muszą nim być.
Marzenie może być zaledwie myślą w naszej głowie, która nigdy nie
zamieni się w czyn.
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Marzenia to coś nierealnego i nieosiągalnego, bo wszystko zależy od
szczęścia i nie mamy na nic wpływu.
Marzeń się nie wymyśla, one w nas są.
"Pamiętaj : naprawdę niczego nie daje pogrążanie się w marzeniach i
zapominanie o życiu" cytat z książki "Harry Potter i kamień filozoficzny"
"Niezrealizowane marzenia uczą nas pokory i tego, że nie można mieć
wszystkiego, a przecież jednym z elementów poczucia bycia szczęśliwym
jest pogodzenie się z tym czego nie da się zmienić" - wypowiedź
Agnieszki Gudzowatej.
Ludzie zawsze mieli i spełniali marzenia i w ten sposób zmieniali świat,
natomiast o tych niezrealizowanych nikt już nie pamięta.

Praca domowa
Wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje największe marzenie”.
Możliwość użycia dowolnej techniki plastycznej.

Kontakt:
Katarzyna Kopczyńska-Kwiatek
Koordynator projektu „#JestemzSOS”
Tel. kom: 734 424 069
katarzyna.kopczynska@sos-wd.org
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