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SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  -  EDUKACJA  ZDROWOTNA 
 
 
 
 
DATA : 22. 05. 2004r. 
 
PROWADZĄCY: Justyna Elias – Sojka 
         Małgorzata Hluzow 
 
WIEK ODBIORCÓW : III klasa gimnazjum  
 
BLOK TEMATYCZNY : Życie w rodzinie 
 
TEMAT : Rozmowy o zakochanych. 
 
CELE OGÓLNE : Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie – rola i znaczenie 
                             Przyjaźni, zakochania oraz miłości w życiu młodego człowieka. 
 
CELE OPERACYJNE : 

- wiadomości: Uczeń potrafi wymienić cechy przyjaźni, zakochania, miłości, 
                                   uczeń rozumie co znaczy być dla innych 
 

- umiejętności: uczeń potrafi wskazać różnice między miłością a zakochaniem 
                                    i przyjaźnią; 
                                    uczeń potrafi scharakteryzować korzyści jakie przynoszą więzy 
                                    międzyludzkie, tj. przyjaźń, zakochanie, chodzenie ze sobą; 
 

- kształtowanie postaw: kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
                                                  trudnych; 
                                                  kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych  
                                                  i negatywnych emocji; 
                                                  kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych 
 
 
METODY :   

o recepta, 
o piramida priorytetów, 
o metoda słoneczka, 
o scenki rodzajowe 
o mapa skojarzeń 

 
FORMY PRACY : grupowa, zbiorowa frontalna 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE : kartoniki z rebusami, arkusze szarego papieru, flamastry, 
plansza piramidy priorytetów, magnetofon, nagranie piosenki Czerwonych Gitar „Tak bardzo 
się starałem”, karteczki z zadaniami dla grup – tematy scenek rodzajowych, formularz 
„recepty” 
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PRZEBIEG ZAJ ĘĆ 
 
WSTĘP 
 
Zachęcamy uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do dobrej zabawy.  
Na dobry początek proponujemy losowanie przygotowanych kartoników z „niespodzianką”. 
Uczniowie losują karteczki z rebusami – ich zadaniem jest rozwiązanie wylosowanych 
rebusów – rebusy przedstawia załącznik nr 1. 

Po ich rozwiązaniu uczniowie odczytują hasła – przyjaźń, miłość, zakochanie. 
Wspólnie próbujemy dojść do podania tematu zajęć – „Rozmowy o zakochanych.” 
Teraz proponujemy podział uczniów na trzy grupy wg  rozwiązanych haseł: 
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- grupa 1: PRZYJAŹŃ 
- grupa 2: ZAKOCHANIE 
- grupa 3: MIŁOŚĆ 

 
ROZWINI ĘCIE 
 
Przyjaźń, miłość i zakochanie zajmują w życiu człowieka ważne miejsce. W okresie 
dojrzewania zawiązują się różne rodzaje więzi międzyludzkich. W tym czasie chłopcy i 
dziewczęta zaczynają bardziej interesować się sobą niż to było do tej pory. Rodzi się w nich i 
rozwija życie uczuciowe szczególnego rodzaju. Tworzą się pomiędzy nimi różne rodzaje 
więzi tj. koleżeństwo, przyjaźń oraz wzajemna sympatia, którą określa się często jako 
„chodzenie ze sobą” lub zakochanie się. Przeżywamy wtedy swoją pierwszą miłość czy 
zakochanie. 
 
Podajemy grupom pierwsze zadanie do wykonania – uczniowie mają wypisać skojarzenia 
(tworzenie mapy skojarzeń) ze słowem kluczowym dla swojej grupy. Rozdajemy  
przygotowane karty pracy – wg wzoru –Załącznik 2.  

Mapa skojarzeń 
 
 

przyjaźń 

 
 

miłość 
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zakochanie 

 
 
 
Po skończonej pracy przedstawiciele grup odczytują skojarzenia. Następnie prowadzimy 
krótką rozmowę na temat różnic i podobieństw między miłością, przyjaźnią i zakochaniem. 
Teraz grupy otrzymują następne zadanie – należy wybrać cztery najważniejsze ich zdaniem 
cechy, które budują miłość, przyjaźń i  zakochanie. Pomocą w tym zadaniu będą 
przygotowane „ piramidy priorytetów”. 
 
 

 
Załącznik 3.  

Piramida priorytetów 
 

 
                         przyjaźń 

 
 
 
 

 
miłość 
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zakochanie 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentacja piramid i podsumowanie pracy grup. 
Różne rodzaje więzi, które człowiek nawiązuje w okresie dojrzewania, są ważnymi etapami 
przygotowawczymi, które mogą prowadzić w przyszłości do narzeczeństwa, a następnie do 
zawarcia związku małżeńskiego. Dlatego przygotowanie się do kochania wybranej osoby 
polega na ciągłej pracy nad własnym rozwojem po to, by stać się wspaniałym darem dla 
osoby, którą się pokocha. Etapem niepowtarzalnej miłości między dwojgiem ludzi jest 
zakochanie. 
Proponujemy wysłuchanie piosenki Czerwonych Gitar „ Tak bardzo się starałem”, a po jej 
wysłuchaniu zadaniem grup będzie udzielenie odpowiedzi na pytania – „ Jak zachowuje się 
osoba zakochana? Czy widać, gdy ktoś jest zakochany i po czym możemy to poznać?” 
Uczniowie pracują metodą” słoneczka”. 
Załącznik 4. 
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Piosenka  
 

Piosenka Tak bardzo się starałem 
    

Kto za tobą w szkole ganiał,   

Do piórnika żaby wkładał,   

Kto, no powiedz, kto?  

Kto na ławce wyciął serce   

I podpisał "Głupiej Elce",   

Kto, no powiedz, kto?  

    

    

Kto dla ciebie nosił brodę   

Spodnie w kwiatki włożył modne,  

Kto, no powiedz, kto?  

Kto Tuwima wiersz przepisał   

Jako własny tobie wysłał,  

Kto, no powiedz, kto?  

    

    

Ja dla ciebie byłem gotów,   

Kilo wi śni zjeść z pestkami,   

Ja, tylko ja!   

Teraz kiedy cię spotykam,   

mówisz mi, że się nie znamy,   

czy to ładnie tak?   

    

    

    

Czerwone Gitary Tak bardzo się starałem    
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 Załącznik 4a.                Metoda słoneczka 

                          
  Podsumowując wyniki pracy można stwierdzić, że zakochani są zdolni do 
różnych niesamowitych pomysłów. Zakochany jest często roztargniony, zadumany, patrzy tak 
jakby niczego nie widział. Traci apetyt, zaniedbuje obowiązki, chodzi z głową w 
chmurach...itp.  
W dalszej części zajęć proponujemy uczniom przygotowanie scenek rodzajowych na temat 
zakochanych oraz ich odegranie. 
Każda grupa otrzymuje pisemne polecenie. 
Załącznik 5.  

Scenki rodzajowe 
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Grupa 1 –  
Przedstawia zakochanego chłopaka, któremu podoba się koleżanka z klasy i 
chce się z nią umówić. 
 
Grupa 2 –  
Przedstawia zakochaną dziewczynę, która chce zwrócić na siebie uwagę kolegi. 
 
Grupa 3 –  
Przedstawia zakochaną dziewczynę lub chłopaka, którzy próbują powiedzieć 
rodzicom, że idą do kina z sympatią. 
 
 
Uczniowie po przygotowaniu, odgrywają scenki. Natomiast „ widzowie „ mają zastanowić 
się, jak oni postąpiliby w takiej sytuacji? Jakich rad mogliby udzielić? 
Następuje rozmowa kierowana na te tematy. 
 
 
 
ZAKO ŃCZENIE 
 
Na zakończenie zajęć proponujemy uczniom stworzenie swoistego poradnika dla 
zakochanych w formie recepty. Uczniowie mają wypisać receptę zgodnie z „lekarskimi” 
zasadami, uzupełniając jej skład odrobiną humoru. Każda grupa otrzymuje formularz recepty. 

 
 
Załącznik nr 6 - recepta 
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Recepta 

 
 
Zajęcie kończymy odczytaniem „przepisanych” rad dla osób zakochanych.  


