
 

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy (19.10-23.10) 
 

 Z okazji zbliżającego się ogólnopolskiego Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy proponujemy 

szereg aktywności do wykonania indywidualnie. Każde działanie będzie punktowane dla 

poszczególnych klas, a ta, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma tytuł  

„ Klasa z SuperMocą” i nagrodę - niespodziankę. 
 

Wykonane dzieła przesyłacie na adres: kartopa33@edu.gdansk.pl lub 

d.raszke@lo21.edu.gdansk.pl  

 
Poniedziałek (19.10) Wtorek (20.10) Środa (21.10) Czwartek (22.10) Piątek (23.10) 

1) Wykonaj test osobowościowy,  który podpowie Ci, do czego masz predyspozycje, w czym 

wykazujesz uzdolnienia: https://forms.gle/pf7D3DVZR2K8cJYNA i czy zgadzasz się z 

wynikiem (arkusz od razu zbiera odpowiedzi) 

(2 pkt, ostateczny termin do 19.10) 

 

2) „Najtrudniej jest ocenić siebie samego…” – dokonaj takiej oceny, w czym jest naprawdę 

dobry i to, nad czym chcesz popracować, aby być coraz lepszy w sporcie, nauce, itp. Spróbuj 

to wykonać na zasadzie plusów i minusów, potem podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami 

(3 pkt od każdej takiej oceny, ostateczny termin do 20.10) 

 

3) „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – nagraj wywiad z kimś bliskim z Twojego otoczenia, który 

opowie, jak widzi Twoje mocne strony, co w Tobie najbardziej ceni  

(4 pkt od nagrania, ostateczny termin do 21.10) 

 

4) „Jestem Super Bohaterem”  – do czwartku wyślij nam swoje: 

-> zdjęcie w stroju Superbohatera  

-> krótkie opowiadanie, jaką SuperMoc posiadasz, bo każdy z nas posiada SuperMoc     

-> rysunek pokazujący Twoją SuperMoc (umiejętności, talenty, itp.) 

(3 pkt od wybranej aktywności, ostateczny termin do 22.10) 

 

5) „Moją mocną stroną jest…”  –  nagraj filmik w formie Elevator Pitch, (od 30 sekund do 

1min), w którym opowiadasz o swoich mocnych stronach, umiejętnościach, zdolnościach.  

(5 pkt od filmiku, ostateczny termin do 23.10 w formie Elevator Pitch) 

 

Przez cały tydzień zostanie uruchomiony Padlet MIŁYCH SŁÓW,  

na którym uczniowie i nauczyciele mogą zamieszczać miłe rzeczy do 

innych osób, aby docenić kogoś, wesprzeć, pogratulować, podziękować itp. 

Aby to zrobić wystarczy wejść w link:  

https://padlet.com/caro281920/padlet_milych_slow lub zeskanować kod 

QR podany obok.  
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