
W PRZYJAŹNI TKWI SIŁA 
 

To jedna z najważniejszych osób na świecie. 
    Jeśli go jeszcze nie macie – może kiedyś znajdziecie. 

    To ktoś, z kim dobrze jest się bawić, śmiać, rozmawiać. 
     Czasami miłe niespodzianki sobie sprawiać. 

 

Mam nadzieję, że udało się Wam rozwiązać zagadkę- hasło to PRZYJACIEL. Dziś właśnie 

obchodzimy Dzień Przyjaciela. W tym dniu możecie podziękować przyjacielowi za to, że jest zawsze 

obok. 

Kim jest przyjaciel? To osoba, dla której jesteśmy cenniejsi niż największe skarby. To osoba, która 

dostrzega w nas to, czego my sami nie zauważamy. Przyjaciel mimo przeciwności losu zawsze jest o 

każdej porze dnia i nocy. Mimo dzielącej odległości potrafi doskonale wczuć się w sytuację i wykazać 

zrozumienie. 

 

 

 

Kto to jest przyjaciel? 

https://www.youtube.com/watch?v=8zfMaZy-ohA 

 

  



„DEKALOG PRZYJAŹNI”  

o Zaakceptować przyjaciela nawet z jego wadami.  

o Pomagać, kiedy ma kłopoty.  

o Pożyczać mu chętnie swoje rzeczy.  

o Nie być zazdrosnym o jego sukcesy.  

o Nie być złośliwym wobec niego. Nie okłamywać przyjaciela.  

 

Cechy prawdziwego przyjaciela- według mnie to:  

 oddanie    

 lojalność 

 zaufanie   

 dotrzymywanie słowa    

 głęboka i szczera troska o drugiego    

 gotowość do poświęceń 

 otwarte i szczere porozumiewanie się   

 zrozumienie i współczucie    

 szacunek (wobec naszych myśli i uczuć)   

 odpowiedzialność (odpowiedzialność  za swoje zachowanie, przyznanie, kiedy nie ma się racji)   

 przebaczenie (wybaczanie, kiedy w czymś się zawini)   

 gotowość do podtrzymywania i rozwijania naszej przyjaźni 

 

Jeśli chcecie obdarować najlepszego przyjaciela czymś wyjątkowym, fajnym sposobem będzie 

wykonanie własnoręcznie Ramki Scrabble z imieniem i dopasowanymi epitetami, cytatem oraz 

personalizowanymi podziękowaniami. Będzie to wspaniała pamiątka dla Twojej Przyjaciółki - Twojego 

Przyjaciela!  

 

 

 

 



Nie tylko człowiek może być najlepszym przyjacielem. Wysłuchajcie audiobooka „Najlepszy 

Przyjaciel”, a dowiecie się, kto jeszcze może nim być. 

https://www.youtube.com/watch?v=v2i-9rh-d2c 

 

I posłuchajcie piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

 

Życzę Wam miłego dnia. Jeśli macie ochotę narysujcie portret swojego najlepszego przyjaciela i wyślijcie 

na mojego maila: jankowskaswietlica@gmail.com. 

 

   Pozdrawiam 
Anna Jankowska 

 

 


