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dobra zabawa, 
w czasie której można się 

czegoś nauczyć 
o otaczającym nas świecie

poznanie ciekawych 
książek i przeżycie 
wesołych przygód

możliwość 
eksperymentowania 

i współpracowania z innymi 
osobami, by się lepiej poznać

doskonalenie się w umiejętności 
uczenia się i zdobywania wiedzy 

(by 4 klasa nie była kosmicznym wyzwaniem!)
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Tu narysuj 
swój portret

Tu napisz 
coś o sobie

Tu możesz wpisać nazwę 
planety, kojarzącą się 
z umiejętnościami, które 
dzisiaj rozwijałeś/aś

Wybierz planetę, 
którą odwiedziliście na 

dzisiejszych warsztatach

Przyklej naklejkę z rakietą 
na znak lądowania, 

możesz także wpisać datę

tu możesz zaznaczać trasę 
waszego wspólnego 

lotu ku 4 klasie!

tu będziesz mogła/mógł wkleić naklejki 
z zasadami, które Twoim zdaniem najlepiej 
pomagają w nauce! (ale może poczekaj 
z tym jeszcze do końca roku szkolnego!)



NIGDY NIE OBAWIAJ SIĘ PORAŻKI. Błędów 
nie popełniają tylko ci, którzy nic nie robią. Poza 
tym każda porażka wiele nas uczy. Choćby tego, 
jak czegoś nie robić.

1.

ZADAWAJ PYTANIA. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, 
masz wątpliwości – pytaj, aż zrozumiesz.

2.

NIE UCZ SIĘ NA PAMIĘĆ, ŻEBY TYLKO ZALICZYĆ 
SPRAWDZIAN CZY ZDAĆ EGZAMIN. To strata twojego 
czasu. Ucz się tak, żeby zrozumieć. Nie próbuj też 
zapamiętać na siłę wszystkich stałych fizycznych czy 
różnych danych, które bez trudu znajdziesz w podręczniku 
lub w internecie. One nie są ci potrzebne. Musisz wiedzieć, 
jak je wykorzystać, a nie pamiętać ich wartości.

3.

NIE ŚCIĄGAJ.  Może i dzięki temu zaliczysz sprawdzian 
czy zdasz egzamin, ale niczego się nie nauczysz.

4.

PRACUJ W GRUPIE , bo tam, gdzie więcej osób, jest 
też więcej pomysłów na rozwiązanie problemu.

5.

NIE OBAWIAJ SIĘ MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ 
NIESTANDARDOWO. Braciom Wright, którzy 
skonstruowali pierwszy samolot, także mówiono: 
„To przecież nie poleci”.

6.

WIERZ W SIEBIE , ale nie miej się za 
najmądrzejszego człowieka pod Słońcem. Czegoś 
nowego i ważnego można się nauczyć nawet od tych, 
których nie podejrzewasz o posiadanie cennej wiedzy.

7.

KOCHAJ TO, CO ROBISZ, bo tylko wtedy możesz 
robić rzeczy niezwykłe. I tylko wtedy każdy kolejny 
dzień pracy będziesz traktować jak wielką przygodę.

8.

NIE PODDAWAJ SIĘ. To, co w życiu 
najcenniejsze, nigdy nie przychodzi łatwo.

9.

I PAMIĘTAJ: WYSTARCZY POKOMBINOWAĆ!
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lub w internecie. One nie są ci potrzebne. Musisz wiedzieć, 
jak je wykorzystać, a nie pamiętać ich wartości.

3.

NIE ŚCIĄGAJ.  Może i dzięki temu zaliczysz sprawdzian 
czy zdasz egzamin, ale niczego się nie nauczysz.

4.

PRACUJ W GRUPIE , bo tam, gdzie więcej osób, jest 
też więcej pomysłów na rozwiązanie problemu.

5.

NIE OBAWIAJ SIĘ MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ 
NIESTANDARDOWO. Braciom Wright, którzy 
skonstruowali pierwszy samolot, także mówiono: 
„To przecież nie poleci”.

6.

WIERZ W SIEBIE , ale nie miej się za 
najmądrzejszego człowieka pod Słońcem. Czegoś 
nowego i ważnego można się nauczyć nawet od tych, 
których nie podejrzewasz o posiadanie cennej wiedzy.

7.

KOCHAJ TO, CO ROBISZ, bo tylko wtedy możesz 
robić rzeczy niezwykłe. I tylko wtedy każdy kolejny 
dzień pracy będziesz traktować jak wielką przygodę.

8.

NIE PODDAWAJ SIĘ. To, co w życiu 
najcenniejsze, nigdy nie przychodzi łatwo.

9.

I PAMIĘTAJ: WYSTARCZY POKOMBINOWAĆ!

10.

JAK Się uCZyć? 
Wg A.B.C. Chmielewskiego
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