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KARTA PRACY
ĆWICZENIE 1 - ŚLUB BRATA i ……………………kilka drobnostek do załatwienia

Jest

środek

południa

–

piątek.

Skwer

nie

do

wytrzymania.

Wracasz

z

dwutygodniowego obozu przetrwania. Twoim marzeniem i nie tylko jest gorąca
kąpiel (po 2 tygodniach mycia się w warunkach polowych to prawie obowiązek).
Docierasz do domu obładowany/a barażem od stóp do
głów, z nadzieją na prawdziwy odpoczynek. W końcu
nie masz zbyt wiele czasu na relaks, bo jutro czeka
Ciebie i Twoją rodzinę ważne wydarzenie – ślub
Twojego starszego brata.
Ale oto niemiła niespodzianka – mimo intensywnego dzwonienia nikt nie otwiera
drzwi, a klucz nie pasuje do zamków.
Zdenerwowany/a kładziesz na podłogę bagaż i wtedy zauważasz kartkę na
wycieraczce.
Okazuje się, że to list od Twojej mamy, przeprasza, że nie może Cię przywitać,
ale:
– jest u kosmetyczki i fryzjera, gdyż otrzymała telefon,
że w dniu jutrzejszym zakład fryzjerski nie będzie
czynny

z

powodu

planowanej

kontroli

urzędu

skarbowego. Mama prosi Cię, abyś zamówi/a jej
taksówkę na godzinę 16.00, bo musi pojechać do sali
weselnej,

aby

dopilnować

wszystkich

szczegółów

(pewnie będzie tam do późnej nocy i odbierze ją
ojciec). Zakład fryzjerski nazywa się STUDIO FRYZUR,
ale mama nie pamięta dokładnego adresu.
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Mama informuje, że tata wraz z bratem są u mechanika. Zadzwonił bowiem do
nich kolega z informacją, że popsuł mu się zabytkowy samochód, którym miał
zawieźć brata do ślubu (nie wygląda to dobrze). W związku z tym mama prosi Cię
abyś załatwił/a następujące sprawy za tatę i brata.

Trzeba odebrać kwiaty z

kwiaciarni (najpóźniej do 17.00), zawieść je do kościoła do godziny 19.00 i
przekazać proboszczowi - nazwisko proboszcza to Maciej Skierski. Obrączki są do
zaniesienia do godziny 15 - tej do zakładu jubilerskiego, bo trzeba je poprawić w
ostatniej chwili (narzeczonej - chyba ze stresu

- spuchły palce i obrączka nie

mieści się na palec). Brat nie ma gotówki, więc zostawił Ci kartę kredytową, zaś
pin znajdziesz w szufladzie w szafie.
W drzwiach do domu zostały zmienione zamki, bo brat
ze stresu zostawił swoje klucze w centrum handlowym.
Nowo dorobiony klucz jest u Pani Krysi z sąsiedniego
bloku, przy czym będzie go można odebrać dopiero o
13.30. Pies Franuś jest u sąsiadki Neli w innym
budynku, ale prosi o jak najszybsze odebranie, bo córka Neli strasznie boi się psów
i cały czas płacze. Mama przypomina o posprzątaniu w domu, bo jutro o godz.
10.00 będzie błogosławieństwo młodych i będzie dużo osób. Prosi także żebyś
zrobił/a zakupy i odebrał/a pocztę, bo brat oczekuje na potwierdzenie rezerwacji
pokoju na podróż poślubną – planują wyjechać w niedzielę po południu.
Pamiętaj o zakupie jedzenia dla psa i pozostałych domowników, bo w lodówce nie
ma nic do jedzenia, a wszyscy wrócą późno. No i oczywiście jeszcze sprawa babci,
która ma przylecieć samolotem na ślub wnuka – planowany przylot godz. 19.00 –
babcia nie zna miasta i prosi o pomoc.
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W międzyczasie otrzymujesz na swojej komórce informację o
niezapłaconych fakturach za telefon i grozi to wyłączeniem
usług wszystkim domownikom – jesteście przecież w jednej
sieci. Dodatkowo do dnia dzisiejszego powinieneś/powinnaś
zapłacić za planowany w następnym tygodniu kurs alpinistyczny,
na który zbierałeś/aś pieniądze przez cały rok (rodzice sprzeciwiali się temu z
troski o twoje bezpieczeństwo, ale Ty postanowiłeś/aś na swoim i zbierałeś/aś cały
rok pieniądze) – brak wpłaty w dniu dzisiejszym automatycznie spowoduje
wykreślenie cię z grupy uczestników.

Mama pozdrawia serdecznie, wierzy w Ciebie i jest przekonana, że ze wszystkim
dasz sobie radę.

P.S. Mama zapomniała Ci napisać, że o 16.30 będą w domu kominiarze, bo
zapowietrzył się komin i w piwnicy pojawił się dym.
Jest godzina 12.15 – w portfelu masz 50 zł.
Ustal priorytety i zaplanuj działania
Podaj czas wykonywania poszczególnych zadań.
Uzasadnij swoje decyzje
Wszystkie chwyty dozwolone, a kreatywność może
okazać się zbawienna.
POWODZENIA!!!
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ĆWICZENIE 2. KRZYWA AKTYWOŚCI
Zastanów się, w jakich przedziałach czasowych w ciągu dnia masz największe zasoby
energetyczne, a kiedy odczuwasz największe zmęczenie, spadek energii (nic Ci się nie chce,
jest Ci się trudno skupić). Na poniższym diagramie zamaluj tyle %, ile odczuwasz energii w
danym przedziale czasowym
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CZAS W CIĄGU DNIA

ĆWIECZENIE 3. WYZWANIA W CIĄGU DNIA
Na powyższy diagram nanieś linią poziomą natężenie zadań w ciągu dnia, – w których
przedziałach czasowych masz najwięcej zadań (szkolnych, domowych, pozaszkolnych).
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ĆWIECZENIE 4 . KRZYWA ZAANGAŻOWANIA
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Na powyższy diagram nanieś intensywność Twojego zaangażowania, w wykonywane przez
Ciebie zadania w przedziałach czasowych w typowy dla ciebie dzień, (jak duży wysiłek
wkładasz w poszczególne czynności).
Zaznacz odpowiednim kolorem na diagramie czas i intensywność wykonywanych zadań.
Zajęcia szkolne
Zajęcia pozaszkolne (różnego typu)
Odrabianie lekcji
Czas wolny – relaks, odpoczynek
Spotkania z przyjaciółmi
Obowiązki domowe
Inne zadania

(Ćwiczenie 2, 3 i 4 opracowano na podstawie ćwiczeń zamieszczonych w publikacji: Iwona Kania, Jak
towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno – zawodowym?., s. 194 – 196, Warszawa 2010).
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