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JOANNA MAZUREK
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ NR 1
 W ŻNINIE

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
PROMOWANIE POZYTYWNEGO NASTAWIENIA DO OTOCZENIA

(lekcja wychowawcza dla I klasy gimnazjum)

T: Z WSZYSTKIM SOBIE PORADZĘ!

I. CELE:

✓  KSZTŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI OCENY ZACHOWAŃ LUDZI
✓  KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ŻYCZLIWOŚCI I WYROZUMIAŁOŚCI WOBEC   INNYCH
✓  WYRABIANIE UMIEJĘTNOŚCI ANALIZOWANIA SYTUACJI ŻYCIOWYCH I

PODEJMOWANIA ROZSĄDNYCH DECYZJI
✓  UMACNIANIE POZYTYWNEGO MYŚLENIA I WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI
✓  ROZBUDZANIE CHĘCI DO REALIZOWANIA ŻYCIOWYCH ASPIRACJI
✓  MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO DOSKONALENIA WŁASNEJ OSOBOWOŚCI
✓  ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI UJAWNIANIA I ANALIZOWANIA PRZE ŻYĆ WŁASNYCH

I CUDZYCH
✓  UŚWIADAMIANIE ZALE ŻNOŚCI POMIĘDZY ZDOBYTYM DOŚWIADCZENIEM A

SPOSOBEM WIDZENIA PRZEZ LUDZI SPRAW I WYDARZEŃ

II. TECHNIKI I STRATEGIE DRAMOWE:

✓  "BURZA MÓZGÓW"
✓  UCZNIOWIE W ROLACH
✓  STOPKLATKI, RZEŹBA, OŻYWIANIE POSTACI
✓  INSCENIZACJE IMPROWIZOWANE

III.  TOK  ZAJĘĆ:

OGNIWA

LEKCJI TOK ZAJĘĆ METODY

POMOCE

DYDAKT .
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� JAKI JESTEM?
- uczniowie na przygotowanych wcześniej tarczach

herbowych projektują znaki graficzne, które
symbolizują ich cechy charakteru, marzenia, nadzieje,
aspiracje

- omówienie wybranych herbów przez autorów jako
forma poznania się uczestników zajęć

� Z KIM BĘDĘ PRACOWAĆ?
uczniowie uzupełniają znaczki, następnie podają je sobie
wzajemnie; po wymianie informacji odbierają swoje znaczki
i zajmują miejsca w grupach według kolorów tła na
znaczkach

gra
dydaktyczn
a

gra
dydaktyczn
a

plansze z
herbami,
flamastry

znaczki
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� CO TO JEST SYTUACJA?
- prowadzący zapisuje na plakacie słowo: "sytuacja";

uczestnicy tworzą mapę skojarzeń z tym słowem,
dopisując synonimy, związki frazeologiczne, itp.

� ROZWIĄZUJEMYPROBLEMY...
GRUPA I (problem asertywności)
- uczniowie przygotowują scenkę na podany temat:

"Kolega namawia was na wagary. Uważasz, że to nie
jest dobry pomysł"

- po prezentacji wszyscy układają listę "praw
asertywnych (np.: człowiek ma prawo być traktowany  z
szacunkiem, wyrażać własne opinie, odpowiadać "nie"
na prośby, popełniać błędy, samodzielnie podejmować
decyzję, ustalać swoje cele, itp.)

- WNIOSEK: BĄDŹ ASERTYWNY!

GRUPA II ( problem wyrażania emocji)
- grupa przygotowuje żywe obrazy, przedstawiające

uczucia (radość, niepewność, smutek, żal, gniew,
zadowolenie)

- pozostali uczestnicy zajęć odgadują i nazywają uczucia
- wszyscy tworzą listę wskazówek, jak wyrażać swoje

emocje(np. "nie podnoś głosu", "Nie używaj przemocy",
"mów spokojnie i rzeczowo")

- WNIOSEK: STARAJ SIĘ PANOWAĆ NAD EMOCJAMI!

GRUPA III(trudne rozmowy)
- grupa przygotowuje scenkę na temat: "Byłeś świadkiem

bójki twojego przyjaciela z kolegą. Dyrektor i
wychowawca proszą cię na rozmowę o tym zdarzeniu"

- dyskusja, wykonanie plakatu przez wszystkich
uczestników zajęć: (I. "To może pomóc w rozmowie"
(np. mówienie prawdy, obiektywizm;  II. "To może
przeszkadzać w rozmowie (naleganie ze strony kolegi)

- WNIOSEK: BĄDŹ SPRAWIEDLIWY W OCENIE
INNYCH

GRUPA IV (problem tolerancji)
- uczniowie przygotowują scenkę: "Do waszej klasy

przybył nowy uczeń. Okazuje się, że jest
niepełnosprawny. Ukażcie różne postawy wobec tej
sytuacji"

- po [prezentacji wszyscy wypełniają tabelę na plakacie (I
Przyczyny nietolerancji, np. osobowość autorytarna,
poczucie zagrożenia, II. Sfery, w których wystękuje
nietolerancja np. religia, rasa, choroby)

- WNIOSEK: BĄDŹ TOLERANCYJNY

"burza
mózgów"

scenka
improwizo
wana

Rzeźba

scenka
dramowa

Scenka
dramowa

papier,
flamastry

papier
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� "LITERACKI HOROSKOP"
- uczestnicy uzupełniają zdanie: "Najbardziej lubię

czytać...................................."

� PODSUMOWANIE
- przypomnienie wniosków, które padły w

poszczególnych grupach

� INFORMACJA ZWROTNA: JAK RADZĘ SOBIE WŚRÓD

RÓWIEŚNIKÓW?
- uczniowie na otrzymanych rysunkach kolorują na czerwono

ludzika, który obrazuje ich obecne miejsce, a na zielono
ludzika, którym chcieliby być

- nauczyciel dokonuje samodzielnej analizy nastawienia ucznia
do otoczenia i miejsca, które dzieci w nim zajmują

gra
dydaktyczn
a

rozmowa
dydaktyczn
a

gra
dydaktyczn
a

Horoskop

kolorowa-
nka

POMOCE DYDAKTYCZNE

I. HERBY

II. ZNACZKI(cztery rodzaje tła)

Mój kolor

Moje hobby

Moja wada

Moja zaleta
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III. HOROSKOP
� Baśń- masz skłonności filozoficzne; lubisz zgłębiać różne tajemnice; czasem jesteś zupełnie

oderwany od życia; nie zawsze potrafisz dogadać się z innymi, a nawet z samym sobą. Przestań
ciągle błądzić w obłokach!

� Opowieści z życia zwierząt- nie masz zbyt dużej wiary w ludzi i we własne siły; uwielbiasz
odpoczynek na łonie przyrody; jesteś osobą wrażliwą na ludzką krzywdę i cierpienie; zawsze
stajesz po stronie słabszych i pokrzywdzonych, nie znosisz przemocy. Więcej optymizmu, nie
wszyscy ludzie są źli!

� Powieść historyczna - jesteś osobą bardzo zdyscyplinowaną, zorganizowaną; lubisz planować
swoja przyszłość. Każdą pracę wykonujesz dobrze, korzystając z doświadczeń cudzych i
własnych.

� Książka przygodowa- masz żywą wyobraźnię, uwielbiasz podróże; jesteś odważny i zaradny, nie
ma dla ciebie rzeczy niemożliwych; lubisz samotność i towarzystwo zwierząt; wśród przyjaciół
czujesz się jednak bardzo dobrze.

� Powieść fantastyczna- znasz się na ludziach, jesteś niezłym psychologiem. Masz świetną pamięć;
lubisz żartować.

� Poezja-  masz naturę marzycielską, jesteś osoba wrażliwą i uczuciową; boisz się samodzielnego
życia i podejmowania trudnych decyzji. Brak ci wiary w siebie. Osoby śmiałe i odważne budzą
twój podziw.

� Komiks- jesteś optymistą, wierzysz w ludzi, potrafisz  cieszyć się życiem; jednak uczysz się zbyt
pobieżnie -  twoja wiedza jest powierzchowna


