
Scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej

Temat: Odpowiedź na pytanie: „Czym jest dla nas przyjaźń?”

Cel ogólny: Uczeń dostrzega znaczenie przyjaźni w życiu

Cele szczegółowe:

− uczeń rozumie znaczenie przyjaźni

− uczeń określa cechy charakteryzujące przyjaźń

− uczeń liczy się ze zdaniem innych

− uczeń akceptuje ustalenia grupy

Metody:

− pogadanka

− dyskusja

− moderacji

− 5 z 25

Pomoce:

− karteczki samoprzylepne

− cukierki w kolorowych papierkach

− kartki z wypisanymi określeniami przyjaźni

− papier z narysowaną tarczą i mazak

− słownik języka polskiego



Przebieg lekcji:

1. Uczniowie siadają w kręgu. Podaję uczniom temat zajęć i uświadamiam
cel, który chcę osiągnąć.

2. Rozdaję uczniom karteczki samoprzylepne i proszę o wpisanie na nich
jednego słowa, które najbardziej kojarzy się im ze słowem „przyjaźń”.
Następnie przyczepiam karteczki na tablicy grupując je wg podobnych
skojarzeń i odczytuję głośno.

3. Rozdaję uczniom kartki z wypisanymi 25 określeniami
charakteryzującymi przyjaźń i proszę o zaznaczenie w ciągu 3 minut 5
najważniejszych według niego cech. Następnie tworzę grupy 4-6 osobowe
na podstawie wylosowanych cukierków. Kolor papierka cukierka (żółty,
czerwony, zielony, niebieskiitp.,) oznacza przynależność do danej grupy.
Każda grupa otrzymuje takie samo zadanie: wybrać między sobą 5
najważniejszych cech przyjaźni. Po uzgodnieniu lider każdej grupy
zapisuje je na tablicy. Następuje dyskusja, dlaczego akurat te cechy są

według nich ważne. A może potrafią podać jeszcze inne cechy przyjaźni?

4. Odczytuję uczniom definicję przyjaźni ze „Słownika Języka Polskiego”:
Bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnejżyczliwości,
szczerości, zaufaniu, możności liczenia na kogoś w każdej okoliczności”.
Następnie zwracam się do uczniów jakie jest ich zdanie na ten temat?
Czy prawdziwe jest dla nich przysłowie,że „Prawdziwych przyjaciół
poznajemy w biedzie”? Uczniowie wypowiadają się swobodnie na ten
temat.

5. A kim są wasi przyjaciele? Czy w waszym gronie są tacy, jak ci z
poniższych cytatów?:

− „Przyjaciele są jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach”

− „Przyjaciel zostawi ci kawałekciasta w kuchni na stole, postawi
wazon z bukietemświeżych kwiatów przy twym łóżku i dołączy
karteczkę z napisem „witaj w domu”

− „Przyjaciel nigdy nie zadzwoni wśrodku twojego ulubionego
serialu”

− „Przyjaciel to jedyna osoba którą wpuścisz do domu w trakcie
porządkowania szuflad”



− „Przyjaciel zadzwoni do ciebie o jedenastej w nocy, by dać ci
posłuchać śpiewu słowika”

− „Przyjaciel zapłacze razem z tobą nad twym małym, zdechłym
kotkiem”

6. Na koniec proszę o zaznaczenie mazakiem na tarczy swoich odczuć
dotyczących lekcji.

Załączniki:

1) Kartki z wypisanymi cechami przyjaźni:

1. Tolerancyjny 14. Uprzejmy

2. Umiejący słuchać 15.Uczciwy

3. Serdeczny 16.Pomysłowy

4. Czuły 17.Umiejący przyznać się do

5. Wesoły błędu

6. Mający czas dla przyjaciela 18.Kulturalny

7. Opanowany 19.Szczery

8. Sprawiedliwy 20.Prawdomówny

9. Spokojny 21.Lojalny

10.Uśmiechnięty 22.Mający fantazję

11.Wyrozumiały 23.Bezinteresowny

12.Taktowny 24. Inteligentny

13.Cierpliwy 25.Ładny

2) Tarcza odczuć dotyczących lekcji narysowana na arkuszu szarego papieru
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