
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie piątej

Temat: To miło pomagać innym.

Cele:Uczniowie będą mogli nauczyć się:

- doceniać znaczenie wzajemnej pomocy

- dzielenia się różnymi dobrami.

Metody i formy pracy: krąg uczuć, psychodrama, dyskusja, praca w małych

grupach.

Tok lekcji:

1. Powitanie. Uczniowie siedzą w kręgu.

2. Nauczyciel przeprowadza dyskusję na temat pomagania innym. Pyta

uczniów o to:

- Czy lubią, jak pomagają im inne osoby?

- Kiedy chcą, aby ktoś im pomógł, ale nie mówią tego głośno?

- Kiedy lubią pomagać innym osobom?

Podczas dyskusji nauczyciel stara się doprowadzić do dwóch stwierdzeń:

- Dobrze jest otwarcie prosić o pomoc inne osoby.

- Dzieci mogą czuć się zadowolone i dumne z siebie, gdy pomagają innym.

3. Uczniowie nadal siedzą w kręgu. Nauczyciel pisze na tablicy imiona

wszystkich uczestników zajęć. Następnie pyta dzieci, co zrobiłyby dobrego

dla wybranego kolegi lub koleżanki zapisanych na tablicy. Warto postawić

na tablicy znak obok już wybranego imienia, aby nikt nie został pominięty.

4. Psychodramy. Nauczyciel proponuje odegranie scenek związanych z

pomaganiem. Po każdej przeprowadź dyskusję. Uczniowie mogą mówić lub

pokazywać jak zareagowaliby w pokazywanej sytuacji.



Przykłady sytuacji:

- Niewidomy człowiek próbuje przejść przez ulicę, którą jedzie dużo

samochodów. Co robisz?

- Twój kolega został pobity. Siedzi teraz sam i płacze. Co robisz?

- Bibliotekarka idzie korytarzem i niesie dużo książek. Nagle potyka się i

książki jej wypadają. Co robisz?

- Twoja młodsza siostrzyczka prosi o pomoc przy sprzątaniu mieszkania. Co

robisz?

5. Zabawa w niewidomego. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustawia naśrodku

piramidę z ławek i krzeseł. Następnie dzieci dobierają się w pary. Każda para

dwukrotnie przechodzi przez piramidę. Najpierw jedno a potem drugie

dziecko jest niewidome, tj. zamyka oczy, a partner trzymając za rękę

przeprowadza przez piramidę. Nauczyciel prosi, aby dzieci nie odzywały się

do siebie, pomagały sobie dotykiem.

Poćwiczeniu nauczyciel pyta, jak się czuły w tych rolach oraz mówi,że była to

sytuacja polegająca na wzajemnym pomaganiu.

6. Podsumowanie. Nauczyciel prosi uczniów, aby opowiedzieli o uczuciach,

które towarzyszyły im podczas zajęć.

7. Zakończenie lekcji. Pożegnanie z klasą.
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