
KONSPEKT
Do lekcji wychowawczej w klasie II gimnazjum

Temat: Jak zyskać przyjaciół.
o Cele lekcji:

• Określenie znaczenia słów: przyjaźń i koleżeństwo
• Kto to jest przyjaciel?
• Odpowiedź na pytanie „Czy jestem lubiany?”

o Cele edukacyjne:
• Kształtowanie postawżyczliwości i optymizmu.
• Rozumienie wartości własnych marzeń
• Wskazanie sposobów uczenia się szacunku i przyjaźni dla uzyskania

powodzenia i radości życia.
o Osiągnięcia uczniów:

• uczeń dostrzega wartości pozytywnych postaw wżyciu człowieka
• potrafi określić swoje marzenia
• chce uczyć się optymizmu.

o Metody pracy: pogadanka z elementami dyskusji.
o Właściwy tok lekcji:

♥ Na wstępie lekcji nauczyciel odczytuje definicję przyjaźni oraz koleżeństwa ze
słownika współczesnego j. polskiego „przyjaźń to - więź między osobami
oparta na wzajemnejżyczliwości, szczerości, zaufaniu, pomocy” Przyjaźń
powinna być: serdeczna, niezachwiana, wzajemna, bezinteresowna,
długoletnia. Natomiastkoleżeństwo to – dobre,życzliwe stosunki między
kolegami, wzajemna pomoc, uczynność.

♥ Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytanie:
� czy koleżeństwo to to samo co przyjaźń?
� czym jest przyjaźń dla człowieka?
� kogo możemy nazwać przyjacielem, przyjaciółką?

♥ Każdy uczeń przygotowuje tabelkę, w której wypisuje np. 1 osobę uważaną
przez niego za przyjaciela i 1, której nie uważa za przyjaciela.

Przyjaciel – opisz go za pomocą cech,
za które go cenisz.

Osoba, której nie uważasz za przyjaciela
– co ją cechuje?

Na podstawie prac uczniów sporządzamy na tablicy zestaw cech, według których
kwalifikujemy osoby jako przyjaciół.
Np.: szczerość, oddanie, pomoc, radość, szacunek, sympatia itp.
♥ Nauczyciel po tych rozważaniach kieruje pytanie do uczniów: - „Pomyśl teraz

osobie i wyciągnij własne wnioski na podstawie tego co wcześniej
rozważaliśmy. Czy Ty jesteś lubiana/lubiany w gronie Twoich rówieśników?
Czy zawsze mówisz, myślisz i postępujesz tak by mieć przyjaciół?”

Jeżeli uczniowie zechcą się wypowiedzieć na ten temat, to można poprowadzić
dyskusję, a jeżeli nie to poprosić aby taką autorefleksją podzielili się anonimowo
na kartkach, zapisując swoje spostrzeżenia.
♥ Przygotowujemy na kartkach rozsypankę z wyrazów tworzących hasło:

Z sta jesz się sta
kim przy ta kim jesz



Hasło: „Z kim przystajesz takim się stajesz”
♥ Nauczyciel kieruje teraz dyskusję tak, aby uczniowie postarali się zauważyć

„Czy ludzie o podobnym sposobie myślenia i postępowania garną się do siebie
częściej i chętniej, czy też nie? Możemy zauważyć, iż nie zawsze są to
pozytywne przykłady:

� Przykłady pozytywne np.: ludzie pogodni, weseli, stanowczy,
pracowici, odpowiedzialni, eleganccy w ubiorze i wysławianiu się,

� Przykłady negatywne np.: ludzie gadatliwi, plotkarze, nieżyczliwi
innym, często obrażający się, lub ludzie pozornie eleganccy w ubiorze
lecz o wulgarnym słownictwie, nieżyczliwi innym, celem ich działań
jest władza i pieniądze (gangi, mafie)

Czy w/w stwierdzenie jest prawdziwe? Czy też nie? – jak młodzież to ocenia.
♥ Przygotowujemy dla uczniów na kartkach tekst z lukami do uzupełnienia:

� Myśl pozytywnie: nie zazdrość, nieżycz nikomuźle, bo tożyczenie
może kiedyś do Ciebie wrócić od innej osoby.

� Ucz się od ludzioptymizmu, zamiast zazdrościć posłuchaj co ten ktoś
mówi i jak mówi, corobi, jak robi, weź z niego przykład, naśladuj go
biorąc pod uwagę swoje umiejętności i możliwości; zmień swój sposób
myślenia i postępowania a osiągniesz sukces wprzyjaźni i w pracy ( w
interesach)

� Postępuj uczciwie: nikogo niewykorzystuj i nie daj się wykorzystać,
nie ulegaj złym nawykom (alkohol, narkotyki), naucz się mówić „nie”

(wyrazy podkreślone wpisujemy w luki w tekście)
♥ Podsumowanie lekcji:

Nauczyciel zapisuje na tablicy wielkimi literami hasło, które może stanowić
motto lekcji: PRZYJAŹŃ + POWODZENIE = RADOŚĆ1

1 Barbara Bleda – Sosna, Maria Składanowska „ Poradnik dydaktyczny” Godziny – wychowawcze Toruń.


