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Twój cel………………………………………………………………………………………………………………………

Uczniowie indywidualnie wypisują wszystkie czynności, które wykonują 
w ciągu tygodnia. Następnie umieszczają je we właściwej ćwiartce matrycy. 

Np. otrzymanie promocji do klasy III lub przygotowanie się na sprawdzian z geografii 

Zadania, czynności pilne 
i ważne 

Zadania, czynności mało pilne  
(niepilne), lecz ważne

Zadania, czynności mało 
ważne (nieważne), lecz 
pilne

Zadania, czynności mało 
ważne (nieważne) i mało pilne 
(niepilne)

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, co oznaczają poszczególne ćwiartki, może też zapro-
sić uczniów do dyskusji, jak oni rozumieją poszczególne ćwiartki, jakie czynności się 
w nich mieszczą?
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Pilne i ważne – działania, które musisz podjąć bez zbędnej zwłoki, są to 
sprawy, które często wcześniej zaniedbaliśmy tzw. sprawy naglące, np. 
wizyta u dentysty z bolącym zębem. Te sprawy robimy natychmiast. 

Ważne i niepilne – tu są sprawy, które trzeba zaplanować. Jeśli tego nie 
zrobimy, to one przejdą do ćwiartki A. Jeśli dziś nie zacznę przygotowywać 
się do sprawdzianu z geografii, który mam za tydzień, to wówczas nic się 
nie stanie, ale jak będę zwlekać, to już będzie to problem. Te czynności 
wymagają zaplanowania. 

Nieważne i pilne – tu są sprawy błahe, mniej ważne, choć pilne. Zwykle w tej 
ćwiartce jesteśmy zbyt długo niż to jest potrzebne np. niespodziewana 
wizyta koleżanki, telefon od koleżanki, która chce sobie z nami pogadać. 

Nieważne i niepilne – to tzw. marnowanie czasu. Tu mamy siedzenie bez 
celu przed telewizorem nad kolejnym serialem, chodzenie bez celu po 
galerii handlowej, granie w gry, sprawdzanie portali społecznościowych, 
żeby nic nie przegapić itp. To tzw. złodzieje czasu, choć przyjemne. Należy 
je odrzucić, ponieważ one odciągają nas od realizacji celu. 

Omówienie z uczniami:
1. Jakie masz refleksje?
2. Co możesz/chcesz zrobić?
3. Jakie możesz wprowadzić zmiany?
4. Co dadzą Ci te zmiany?
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