
Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Atrybuty dorosłości

Cele:
− Korelacja zachowań uczniów poprzez wskazanie i wzmacnianie celów rozwojowych

okresu dojrzewania
− Zmiana przekonań normatywnych na temat negatywnych sposobów manifestowania

dojrzałości
− Zachęcanie do dojrzałości

1. Zabawa: gra w skojarzenia.
Na tablicy piszę: Być dorosłym to....
(jeden z uczniów zapisuje wszystkie skojarzenia na tablicy)

2. Krótka dyskusja na temat dorosłości (w oparciu o skojarzenia zapisane na tablicy)
3. „Indywidualna burza mózgów”

Wprowadzenie doćwiczenia: (rozdaję kartki każdemu uczniowi)
Ludzie na różne sposoby manifestują swoją dorosłość.
Jedni robią to w sposób, który powszechnie uznawany jest za pozytywny, chociaż nie
zawsze akceptowany przez rówieśników.
Inni sięgają po takie zachowania, które przynoszą szkodę, są ukrywane np: przed
rodzicami, uważane są za negatywne.

⇒ Polecenie doćwiczenia: Wypiszcie waszym zdaniem atrybuty dorosłości.
Na jednej stronie kartki każdy z was niech napisze 5 cech (atrybutów), które uważasz za
pozytywne, na drugiej stronie 5 atrybutów uważanych za negatywne.
∗ Wyjaśnij znaczenie słowa „atrybut” wg słownika j. polskiego: „zewnętrzna cecha

danej rzeczy lub osoby wyróżniająca ja spośród innych, istotna cecha, własność,
przymiot czegoś”.

⇒ Dzielę tablicę na 3 części i oznaczam jako:
− atrybuty formalne
− atrybuty pozytywne
− atrybuty negatywne

A) Z zabawy wybieramy formalne atrybuty dorosłości
B) Proszę uczniów o odczytanie z kartek pozytywne atrybuty dorosłości (dopisuję te, które

się nie powtarzają)
C) Atrybuty negatywne

Ad. A)
− 18 lat
− dowód osobisty
− prawo jazdy
− prawo wyborcze
− .........

Ad. B)
− matura
− samodzielność finansowa
− własny samochód
− stanowisko



− ..........
Ad. C)

− palenie papierosów
− picie alkoholu
− wulgarny język
− używanie przemocy
− .................

Podsumowuję ćwiczenia nie oceniając cech dorosłości.

4. Kolejnećwiczenie: Debata klasowa na temat: Dlaczego młodzi ludzie tak często sięgają
po negatywne atrybuty dorosłości?
(ustalić czas)
[przypuszczalne wnioski]
− inni to robią
− są łatwo dostępne
− są zakazane przez dorosłych
− są atrakcyjne
− ciekawość – dlaczego dorośli zabraniają
− ..............

5. Podsumowanie
(zwróć uwagę młodzieży, że to Ty decydujesz i wybierasz co dobre i co złe.
Należy zawsze kierować się dobrem i wartościami.
Następna lekcja będzie poświęcona tej tematyce: „Poczucie własnej wartości”.

6. Ewaluacja lekcji
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