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Konspekt godziny do dyspozycji wychowawcy. 

 
 
Temat: „Blaski” i cienie wagarów. 

Lekcja może być przeprowadzona w starszych klasach szkoły podstawowej lub w gimnazjum. 

 

Cele lekcji : 

Poznawczwe: uczeń zdaje sobie sprawę z konsekwencji wagarów, zna przyczyny i sposób 

zachowania kolegów, którzy namawiają go na pójście na wagary. 

Kształcące: potrafi zachować się asertywnie, podać argumenty przeciwko wagarowaniu. 

Wychowawcze: wybiera lekcje zamiast wagarowania. 

 

Metody : 

Burza mózgów, pogadanka, praca z tekstem. 

 
Środki dydaktyczne: 

Ankieta, słownik języka polskiego, cenki, napisy do przyczepienia na tablicy: NIGDY, 1-5, 6-

10, WIĘCEJ NIŻ 10 RAZY, tekst „Prawa ucznia”, skserowane ćwiczenie na asertywność, 

rozsypani wyrazowe dla każdego ucznia. 

 

Przebieg lekcji: 

 
I. Faza wstępna: 

1. Sprawdzenie obecności 

2. Zapisanie tematu lekcji na tablicy 

 

II. Faza główna: 

1. Uczniowie metodą burzy mózgów podają określenie „wagary”, a następnie korzystając ze 

słownika odczytują znaczenie tego wyrazu. 

2. Na tablicy są przyczepione kartki z napisem „NIGDY” i z  przedziałami liczb „1- 5”, „6-

10” oraz „WICEJ NIŻ 10 RAZY”. Nauczyciel poleca uczniom, by zastanowili się ile razy 

byli w życiu na wagarach, a następnie podeszli do tablicy i pod odpowiednim napisem 

przykleili cenkę.  

3. Uczniowie wypełniają krótką ankietę dotyczącą wagarów: 
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Ankieta: 

1) Zaznacz powody, które skłoniły Cię lub mogłyby być czynnikami skłaniającymi do  

wagarowania. 

 

nuda  

strach przed lekcjami  

chęć  przeżycia czegoś nowego   

perswazja kolegi (koleżanki)  

inne (jakie?)……………………………  

…………………………………………..  

 

2) Czy o Twojej ucieczce z lekcji dowiedzieli się rodzice? 

tak  

nie  

 

3) Czy o Twojej ucieczce z lekcji dowiedzieli się nauczyciele ?  

 

 

 

4) Czy poniosłeś konsekwencje za swoje wagarowanie? 

 

 

 

4. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy: 2 grupy mają wypisać jak najwięcej argumentów za i 

2 grupy przeciw chodzeniu na wagary. Każdy argument jest zapisany na osobnych 

kartkach i przypinany w odpowiednim miejscu. Argumenty nie mogą się powtarzać. 

 

Argumenty za pójściem na wagary podawane 

przez uczniów 

Argumenty przeciwko chodzeniu na wagary 

podawane przez uczniów 

1. uniknięcie słabej oceny, pytania, klasówki 

2. możliwość przeżycia czegoś nowego, 

„dobrej zabawy” 

3. możliwość poznania nowych ludzi 

5. obowiązek chodzenia do szkoły (wobec 

prawa, rodziców, wobec nauczycieli) 

6. konsekwencje : 

•         w domu 

tak  

nie  

tak  

nie  
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4. możliwość zdobycia akceptacji kolegów i 

przynależności do grupy rówieśników 

  

- kary stosowane przez rodziców 

•         w szkole 

- złe samopoczucie  

- zawstydzenie wobec kolegów  

7. w szkole jest bezpiecznie 

8. zagrożenie na wagarach: 

• wypadki 

• można ulec nałogom 

• można spotkać niebezpiecznych, 

agresywnych ludzi  

• można dostać się do gangu 

 

5. Uczniowie w grupach analizują tekst dotyczący obowiązków ucznia. Nauczyciel poleca 
odszukanie punktów, które zostają złamane wtedy, kiedy uczeń wagaruje. 
 

Uczeń ma obowiązek: 
 
1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 
2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad 
poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się 
do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach 
pozaszkolnych i wyrównawczych; 
3. Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i 
tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu; 
4. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno 
mowy ojczystej; 
5. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 
podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 
nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory 
rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły; 
5. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: okazywania 
szacunku dorosłym i kolegom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i 
wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania 
godności i wolności drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i 
dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby 
to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawienia wyrządzonej przez 
siebie szkody; 
6. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie 
pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków 
odurzających, jest czysty i schludny; 
7. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o 
utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły. 
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6. Następnie nauczyciel poleca uczniom, by w grupach zastanowili się nad każdym z 

powodów wagarowania (ankieta) i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę 

warto ulegać tym powodom.  

- z nudy – uczniowie zastanawiają się czy na pewno na wagarach jest tak atrakcyjnie, czy 

warto przeżyć te atrakcje a potem ponosić konsekwencje, 

- uczniowie chcą uniknąć odpytywania na lekcjach i klasówek – i tak będzie trzeba zaliczyć 

materiał, 

-  uczeń poszedł na wagary, gdyż namówił go kolega (koleżanka) – należy zastanowić się, 

dlaczego koledze zależy na tym, by poszedł z nim ktoś na wagary. 

           Przykładowe odpowiedzi: 

• chce mieć towarzystwo, gdyż samotne wagarowanie nie jest atrakcyjne 

• nie chce sam ponosić konsekwencji wagarów, 

• chce mieć kogoś, kto będzie usprawiedliwiał jego postępowanie 

7. Następnie nauczyciel krótko omawia pojęcie asertywności wykazując, że jest to najlepszy 

sposób radzenia sobie z kolegami, którzy namawiają na wagary.  

8. W dalszej części lekcji nauczyciel poleca uczniom, w ramach ćwiczeń własnej 

asertywności, by w  zespołach uzupełnili ćwiczenie. 

Ćwiczenie 

Koledzy namawiają Cię na pójście na wagary. Kiedy odmawiasz, padają poniższe zdania. 

Zachowaj się asertywnie i odpowiedz kolegom.  

- Jeśli nie pójdziesz jesteś kujonem! Nie chcemy mieć nic wspólnego z takimi kujonami! 

…………………………………………………………………………………………….. 

- Boisz się nauczycieli. Jesteś tchórzem! 

…………………………………………………………………………………………….. 

- Jeśli nie pójdziesz nie jesteś naszym kolegą . 

…………………………………………………………………………………………….. 

- Jeśli nie pójdziemy na wagary – dostaniemy jedynki, bo jesteśmy nieprzygotowani i to 

będzie twoja wina! 

……………………………………………………………………………………………… 

- Jesteś nudziarzem! 

……………………………………………………………………………………………… 

 

III.  Faza podsumowująca: 

Odczytaj rozsypanki sylabowe, zdanie które uzyskasz zapamiętaj.  
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………………………………………………  

………………………………………………... 

                     

 

 

 

 

 

PA LE BIE DY MIAST 

TAJ KIE WA RY MIĘ 

KCJI, RASZ GA WY KWEN 

SE O KON CJACH ZA 


