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Konspekt lekcji wychowawczej w klasie V

Temat:Oceniamy swoje zachowanie

Cele:
Uczeń:

- potrafi dostrzec dobre i złe strony swego zachowania, dokonać
samokrytyki, a ostatecznie samooceny

- obserwuje i ocenia własne zachowania w różnych sytuacjach
- maświadomość swoich zalet i wad nad, którymi należy pracować.

Metody pracy:
- burza mózgów
- dyskusja okrągłego stołu

Formy pracy:
- praca w grupach 4–5 osobowych
- indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
- flamastry (po jednym dla każdej grupy)
- duże kartony
- małe karteczki do przypinania do kartonu
- kartki z pytaniami po jednej dla każdego ucznia

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe:
- podział uczniów na 4-5 osobowe grupy
- podanie tematu lekcji

2. Co to jest ocena?
(Nauczyciel przypina duży karton z wyrazem „OCENA” do uzupełnienia
plakatu w kształcie słonka. Uczniowie zgłaszają swoje pomysły i uzupełniają
plakat)



OPINIA

ORZECZENIE SPOSTRZEŻENIE

SĄDY UWAGI

NASZE MYŚLI O KIM Ś
(O SOBIE)

3. Jaka powinna być ocena?
(Burza mózgów – uczniowie w grupach wypisują na karteczkach

odpowiedź na pytanie wg własnych pomysłów, a następnie karteczki
przypinają do kartonu pod zapisanym pytaniem). Oto kilka przykładów
odpowiedzi:

- sprawiedliwa
- obiektywna
- rzetelna
- przemyślana
- .....................

4. Co utrudnia ocenę?
(Dyskusja okrągłego stołu – polegająca na swobodnej wymianie poglądów

między uczestnikami zajęć, bez względu na pozycję. Chętny uczeń zapisuje
spostrzeżenia na kartonie pod pytaniem). Oto przykłady odpowiedzi:

- egoizm
- subiektywizm
- zbytnia pewność siebie
- zarozumiałość
- kłamstwo
- tchórzostwo przed prawdą

5. Przedstawienie historyjki:

Janek po raz kolejny nie przyniósł zeszytu na lekcję matematyki. Zabrakło
mu pomysłów na kłamstwo, więc tym razem przyznał się, że od kilku dni nie
odrabiał pracy domowej. Powód jeden – oglądał transmisję telewizyjną z
MistrzostwŚwiata w piłce nożnej. Niestety otrzymał ocenę niedostateczną.

W drodze do domu rozmyślał:

O C E N A



- Co powiem mamie? Wiem – Pani się uwzięła, miała zły humor, wcześniej
nie wytłumaczyła zadania. Co by tu jeszcze, a właściwie wystarczy,
mama i tak zdenerwuje się na Panią, a nie na mnie.

(Uczniowie w grupach zapisują swoje myśli na kartonach, tworząc plakat)

Jak zachował się Janek? Co powinien zrobić?

- zarozumiale
- okłamał mamę
- tchórz
- nie potrafił pogodzić

obowiązków z przyjemnością
-

- powiedzieć prawdę
- odrobić pracę domową
- uzupełnić zaległości
- we właściwy sposób rozłożyć

zajęcia

Inne sytuacje:
(Co powinien zrobić Krzyś, Ola?)
Krzyś znalazł pieniądze kolegi?

- oddać jeśli wie czyje to pieniądze, jeśli nie to dać ogłoszenie

Ola ma problemy w nauce
- poprosić o pomoc kolegę, nauczyciela
- chodzić do świetlicy

itp.

(Krótka refleksja nauczyciela)
Często oceniamy innych, tylko czy z cudzych błędów wyciągamy wnioski?
A jacy jesteśmy sami?
Wygląd zewnętrzny, wystarczy spojrzeć w lustro.
Jeśli jesteśmy brudni, to możemy się umyć, uczesać włosy, zmienić ubranie.
Trudniej zajrzeć ”do duszy”, ocenić swoje zachowanie, postępowanie.

(Uczniowie dostają do wypełnienia kartki z pytaniami. W ten sposób sami
ocenią swoje zachowanie w skali 0-5 punktów za każde pytanie)

Czy systematycznie i punktualnie uczęszczam na lekcje?
Czy systematycznie odrabiam prace domowe?
Czy moje zeszyty są estetyczne?
Czy mam usprawiedliwione wszystkie nieobecności?
Czy wywiązuję się z podjętych zadań?
Czy potrafię godzić obowiązki z przyjemnością?



Czy szanuję minie osobiste i społeczne?
Czy wyrażam się kulturalnie?
Czy jestem uczciwy w stosunku do rówieśników i dorosłych?
Itp.

6. Podsumowanie

Uczniowie analizują swoje odpowiedzi i zastanawiają się nad czym należy
jeszcze popracować, aby było lepiej. I ostatecznie wyciągają wniosek,że trudno
zmienić swoje przyzwyczajenia, zachowania, trzeba pracować na to latami.


