
Zajęcia z wychowawcą – klasa 8 – 13 tydzień 

Materiał należy zrealizować i udokumentować do 12 czerwca 2020 r. 

agrzegorzewska08@gmail.com  

Temat: Marzenia – jak je realizować. 

 

1. Dopisz właściwe określenia do wyjaśnień: 

……………………… - dowolne, przypadkowe kojarzenie wyobrażeń, fantazjowanie, przedmiot pragnień   

                                i dążeń, obraz myślowy czegoś upragnionego. 

………………………. – pomyślny los, pomyślność, powodzenie. 

2. Napisz swoje trzy najważniejsze marzenia – wymień je według ważności. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jak można realizować swoje marzenia? Przeczytaj przykłady i wyciągnij wnioski: 

Marzenia Krzysztofa Marzenia Małgosi 

Krzysztof miał bardzo dobre warunki domowe. 
Jego rodzice byli zamożni. Krzysztof co roku 
spędzał wakacje w atrakcyjnych zakątkach kraju 
lub jeździł na wycieczki zagraniczne. Uczył się 
słabo, ale miał wielkie marzenia. Chciał opływać 
we wszelkie luksusy, mieszkać w super 
apartamencie, mieć dobry samochód. Chciał, by 
wszyscy podziwiali go za to, co osiągnął. 
Do LO nie dostał się. Ukończył szkołę zawodową. 
Podjął pracę w prywatnym zakładzie 
samochodowym. Tam poznał bogatych 
właścicieli drogich samochodów. Jeden z nich 
zaproponował mu pracę, dużo pieniędzy i 
całkiem niezłe auto do dyspozycji. Miał tylko 
sprzedawać narkotyki. Krzysztof był szczęśliwy. 
Spełniły się jego marzenia. Po trzech latach 
został aresztowany, osądzony i skazany. Za 
dziesięć lat wyjdzie na wolność.   

Małgorzata mieszkała z rodzicami i siostrą w 
dwupokojowym mieszkaniu w bloku. Miała 
wielu przyjaciół. Była osobą otwartą, pełną 
energii i pogodną. Od dziecka marzyła, aby być 
modelką. Smukła, pełna wdzięku – miała 
wrodzone predyspozycje. Kiedyś, na wakacjach u 
rodziny, ciocia patrząc na nią powiedziała: - Ty 
chodzisz, jak modelka. Małgosia odparła:  - 
Ciociu ja będę modelką. W szkole podstawowej 
dziewczynka chodziła na balet. W szkole średniej 
na aerobik, a na studiach ukończyła dodatkowo 
kursy dla instruktorów fitness i sama zaczęła 
prowadzić zajęcia dla pań. Pod koniec studiów 
zgłosiła się na konkurs modelek. Wygrała. 
Podjęła pracę jako modelka. Ukończyła studia. 
Spełniły się jej marzenia. Była szczęśliwa. 

 

4. Kiedy  marzenia nie spełniają się? 

............................................................................................................................. ..................................... 

5. Kiedy marzenia mogą stać się realne? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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