
Scenariusz godziny wychowawczej 
 
 

Temat: Tolerancja, stereotypy i uprzedzenia 
 
Cele: 
 
• umiejętność wyjaśniania pojęć: tolerancja, stereotyp, uprzedzenie, efekt pierwszego 

wejrzenia 
• zrozumienie w jaki sposób funkcjonują stereotypy i uprzedzenia w odniesieniu do 

różnych grup społecznych 
• uświadomienie negatywnych skutków nietolerancji 
• analiza własnego sposobu postrzegania i wyciągania wniosków do pracy nad sobą                 

w kierunku budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem na zasadzie otwartości 
i tolerancji 

 
Metody pracy: 
Praca w grupach dyskusyjnych, „burza mózgów”, ćwiczenia indywidualne, referat ucznia 
 
Pomoce dydaktyczne:  
Materiały pomocnicze: zestaw ćwiczeń Nr 1-6; kartki papieru A-4; duże arkusze papieru, 
kolorowe flamastry;  
 
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne 
 
 
Przebieg zajęć 
 
WPROWADZENIE 
 
• Zaproponowanie uczniom indywidualnego wykonania ćwiczenia nr 1.                      

Dokończ zdania: 
 
Gdy poznaję nową osobę to najczęściej zwracam uwagę na: 
....................................................................................................................................................... 
W pierwszej rozmowie z zapoznaną osobą nie lubię gdy  
....................................................................................................................................................... 
Denerwują mnie ludzie, którzy „na pierwszy rzut oka” sprawiają wrażenie 
....................................................................................................................................................... 
 
Po wykonaniu ćwiczenia odczytanie przykładowych wypowiedzi uczniów. Wymiana 
spostrzeżeń. 
Powyższe ćwiczenie ma na celu uświadomienie uczniom, że to czego doświadczają                      
w pierwszym spotkaniu z daną osobą to tzw. efekt pierwszego wrażenia”, który może ułatwić 
bądź utrudnić nawiązanie pozytywnych relacji z zapoznaną osobą. 
 
 
 
 
 
 



• Przytoczenie definicji 
Efekt pierwszego wrażenia – to zjawisko polegające na tym, że pierwsze informacje uzyskane 
o drugiej osobie (np. wygląd, reputacja) wywierają bardzo silny wpływ na wyobrażenia i sądy 
o tej osobie. Są to tzw. sądy migawkowe – automatyczne, proste, silnie nasycone emocjami 
(pozytywnymi lub negatywnymi). Ich podstawę stanowią widoczne, łatwo zauważalne cechy 
fizyczne (np. kolor skóry, płeć, ubiór) 
 
ROZWINI ĘCIE 
 
1. Podział klasy na sześć zespołów. Każdy zespół otrzymuje ćwiczenie Nr 2. 
 
Polecenie: Zapisz swoje pierwsze odczucia, skojarzenia związane z następującymi grupami 
ludzi: 

Grupy ludzi Własne odczucia, skojarzenia lub właściwości, które 
przypisuję tym grupom 

 
Kobiety - kierowcy 

 
.............................................................................................. 

 
Blondynki 

 
.............................................................................................. 

 
Mieszkańcy wsi 

 
............................................................................................. 

 
Ludzi w okularach 

 
............................................................................................. 

 
Artyści 

 
............................................................................................. 

 
Rudowłosi 

 
.............................................................................................. 

 
Wyznawcy islamu 

 
.............................................................................................. 

 
Gospodynie domowe 

 
.............................................................................................. 

 
Naukowcy 

 
.............................................................................................. 

 
Ludzie o wąskim czole 

 
.............................................................................................. 

 
Ludzie o wąskich ustach 

 
............................................................................................. 

 
Po wykonaniu ćwiczenia odczytanie odpowiedzi każdego zespołu. 
 
Pytania do rozważenia na forum klasy: 
- Jak sądzicie, czemu służyło powyższe ćwiczenie? 
- Dlaczego takie skojarzenia zadziałały w sądach na temat wymienionych grup ludzi? 
- Skąd tego typu odczucia i czy znajdują one częste potwierdzenie przy bliższym poznaniu 
osoby, której dotyczą. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Wykonanie ćwiczenia nr 3: Uprzedzenia i stereotypy 
 
• Praca uczniów przebiega  na zasadzie „burzy mózgów” w sześciu zespołach, które 

przygotowują skojarzenia, (wyrażenia, słowa, lub definicje) do dwóch pojęć: 
- uprzedzenia 
- stereotypy społeczne 

• Każdy zespół zapisuje informacje na paskach papieru. Efekty prac zespołów umieszczamy 
na planszy zbiorczej. 

• Omówienie pracy poszczególnych zespołów 
- zwrócenie uwagi jak każdy zespół definiował pojęcia; selekcja, porządkowanie określeń 
i skojarzeń 
- pytanie pomocnicze: gdzie uczniowie spotkali się z pojęciami, które definiowali                  
( życie codzienne, własne doświadczenia, literatura, prasa, telewizja) 
- podsumowanie, konstrukcja poprawnych definicji, pojęć. Można porównać z definicjami 
słownikowymi. 
 

3. Wykonanie ćwiczenia nr 4: W jaki sposób funkcjonują stereotypy i uprzedzenia                     
w odniesieniu do wybranych grup, kategorii społecznych? 
 
• Polecenie: Zastanów się nad wymienionymi grupami ludzi, którzy są często przedmiotem 

wielu fałszywych wyobrażeń i uprzedzeń. Jakie mogą być przyczyny powstania tego typu 
zachowań? Podaj przykłady stosowania stereotypów w rzeczywistości w odniesieniu do 
podanych grup ludzi: 

• Zespoły pracują nad losowo wybranymi kategoriami ludzi 
 

Przedstawiciele „obcych nacji”(stereotypy narodowościowe) 
Przedstawiciele „obcych ras” ( uprzedzenia rasistowskie) 
Wyznawcy „obcych religii” 
„Mieszkańcy regionów” (miejscowości, dzielnic...) 
Niepełnosprawni (inwalidzi, upośledzeni umysłowo) 
Chorzy ( alkoholicy, narkomanii) 
Przedstawiciele „obcych” ideologii, opcji światopoglądowych (np. „ciemnogrodzianin,”, 
faszysta, „komuch” 
Typy ludzkie (np. „rudzi”, „grubasy”...) 
Przedstawiciele niektórych zawodów 

 
• Przedstawienie efektów pracy zespołów na forum klasy, dyskusja, wnioski końcowe                              

z wyeksponowaniem zagrożeń jakie niosą ze sobą postawy nietolerancyjne. 
 
4. Wykonanie ćwiczenia nr 5: Utrwalenie pojęcia stereotyp społeczny. 
 
• Polecenie: Uzupełnij brakujące słowa w tekście. 
Termin „stereotyp” pochodzi z języka greckiego (stereo – twardy, stężały; typos – wzorzec, 
odcisk). Stereotyp to tendencja do uproszczonego i zdeformowanego spostrzegania 
............................................................. . Często ludzie po usłyszeniu czyjejś opinii, przyjmują 
ją jako swoją bez ........................................................................ .  Stereotypy ułatwiają życie, 
gdyż nie wymagają samodzielnego ........................................................................ . 
Upraszczają .................................................... i pozwalają na ............................ samopoczucie. 
Dzięki stereotypom można utwierdzić się w przekonaniu, że jest się ......................................... 
i ................................................... od innych ludzi.  
Stereotypy sprzyjają powstawaniu postaw .................................................................... . 



 
Brakujące słowa: grup ludzi, sprawdzenia, wysiłku myślowego, świat (życie), lepsze, lepszym, 
mądrzejszym, nietolerancyjnych. 
 
5. Wprowadzenie do problematyki tolerancji 
 
Na planszy głównej obok pojęć: stereotypy społeczne, uprzedzenia umieszczamy termin – 
tolerancja. 
• Zaprezentowanie referatu ucznia na temat: „Tolerancja religijna w Rzeczpospolitej XVI 

wieku”. 
Nawiązanie do lekcji historii ma na celu przypomnienie uczniom chlubnych kart 
przeszłości narodu, z których warto czerpać pozytywne wzorce oraz uświadomić, że 
pewne idee mogą trwać mimo zmieniających się epok. 
 

• Tematy do dyskusji opracowywane w sześciu zespołach: 
-      Na czym według Ciebie polega tolerancja? 
-     Jakie są granice tolerancji? Kiedy trzeba zaprotestować i powiedzieć „ stop tolerancji”? 
-     Odwołaj się do swojej wiedzy z historii i przypomnij w jakich okolicznościach 
       historycznych postawy nietolerancji dały o sobie znać w sposób szczególnie mocny. 
-     Czy w twojej klasie panuje tolerancja? Podaj konkretne przykłady zachowań 
      tolerancyjnych. 
-     Wymień osoby, które mogą być autorytetem dla ciebie w propagowaniu postawy                     
      tolerancji, otwartości i budowania pokojowych relacji z drugim człowiekiem. 
-    Zastanów się i zapisz, co możesz zrobić, żeby stać się osobą bardziej tolerancyjną 
Praca przebiega w sześciu zespołach dyskusyjnych. Należy przypomnieć uczniom zasady 
prowadzenia dyskusji punktowanej.  
 
• Zrelacjonowanie wniosków z pracy każdego zespołu na forum klasy, poddanie ich 

dyskusji ogólnej, zapis na planszy wniosków końcowych. 
 
 

PODSUMOWANIE LEKCJI  
 
• Wykonanie ćwiczenia nr 6: 
 
Polecenie: Dopasuj terminy do znaczeń. 

1. Antysemityzm 
2. Dyskryminacja 
3. Eksterminacja 
4. Ksenofobia 
5. Nacjonalizm 
6. Nietolerancja 
7. Stereotyp społeczny         
8. Szowinizm 
9. Rasizm 
10. Uprzedzenie 

 
A. Proces wyniszczania, wytępiania; masowa zagłada ludności 

 
B. Obraz rzeczywistości funkcjonujący w świadomości społecznej, uproszczony, 

uogólniony, a odnoszący się do rzeczy, osób, grup społecznych itp., często oparty na 



niepełnej, fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony przez tradycję, nie ulegający 
zmianom 

 
C. ideologia, postawa społeczno – polityczna podporządkowująca interesy innych 

narodów interesom własnego 
 

D. Nie usprawiedliwione, negatywne lub krzywdzące działanie skierowane przeciwko 
członkom danej grupy, wyłącznie z powodu przynależności do tej grupy. 

 
E. Niechęć i wrogość w stosunku do cudzoziemców, niekiedy w ogóle wobec „obcych” 

 
F. Zespół uprzedzeń 

 
G. Negatywna, nieracjonalna i odporna na zmianę postawa wobec innych ludzi, oparta na 

stereotypie społecznym 
 
H. Skrajna postać nacjonalizmu 

                        
I. Zachowanie dyskryminujące ludność narodowości żydowskiej 

 
J. Doktryna głosząca, że  poszczególne rasy ludzi są nierównej wartości pod względem 

intelektualnym, biologicznym itp.; mieszanie ras prowadzi do degeneracji ludzkości, 
upadku cywilizacji kultur; wg tego przekonania konieczna jest troska o czystość 
rasową i stosowanie segregacji rasowej. 

 
Klucz: 1I, 2D, 3A, 4E, 5C, 6F, 7B, 8H, 9J, 10G 
 
 
PRACA DOMOWA 
 
Dla chętnych, do wyboru; 
Polecenie:  
• Napisz czy w jakiś sposób zmieniło się Twoje widzenie innych ludzi dzięki lekcjom 

dotyczącym tolerancji, stereotypów i uprzedzeń? 
 
• Które  zachowania nietolerancyjne, z którymi zetknąłeś się bezpośrednio lub pośrednio 

uważasz za najbardziej rażące i niewłaściwe. 
 
Uwaga: Praca powinna mieć charakter refleksyjny, trzymać się ściśle tematu i zawierać nie 
mniej niż 25 zdań. 
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