
PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
ZREALIZOWANEJ W KLASIE VIA

W RAMACH GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY

Temat: Czy warto być asertywnym?
„Kształtujmy serca młodych ludzi,
uczmy wiary we własne umiejętności,
rozwijajmy optymizm.

(B. Bleja – Sosna)
Cele lekcji:
Poznawczy: uczeń :
-zna różne typy zachowań i umie je opisać
-rozumie, na czym polega asertywność, czyli sztuka bycia sobą
-wie, jak zachowuje się człowiek asertywny, uległy i agresywny
Kształcący: uczeń:
- umie rozróżniać i nazywać różne typy zachowań na przykładach
-potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i przedstawić konkretne zachowania człowieka
-rozwija umiejętność wyrażania własnych uczuć i przekonań
-kształtuje umiejętność analizowania i porównywania zdobytych informacji
Wychowawczy: uczeń:
- rozumie wpływ zachowania asertywnego na zdrowie psychiczne człowieka i jego pozycję

w grupie
-przećwiczy własne umiejętności asertywne
-kształci umiejętność efektywnego współdziałania w zespole
Metody aktywizujące:
-drzewo decyzyjne, kulaśniegowa, dyskusja, drama
Formy pracy:
-indywidualna i zespołowa
Jednostki lekcyjne :2 godziny
Pomoce dydaktyczne:

- dla każdej grupy: karta ze schematem drzewa decyzyjnego i plakat do tworzenia
definicji słowa - asertywność

- dla każdego ucznia 3 kartoniki z napisem :agresywne, asertywne i uległe
- przygotowanie miejsc w pracowni na wystawę prac

Tok lekcji:
1. Nauczyciel przedstawia uczniom konkretną sytuację:
Umówiłeś się z kolegą w twoim domu. Obiecałeś, że pomożesz jemu powtórzyć
wiadomości do klasówki z przyrody. Właściwie chciałeś w tym czasie pójść z tatą do
kina. Postanowiłeś jednak pomóc koledze. On przyszedł, lecz spóźnił się całą godzinę.
Nauczyciel proponuje uczniom dyskusję na temat ich możliwych reakcji. Umożliwia
określenie cech zachowania asertywnego, agresywnego i uległego. Przedstawia krótki
wykład na temat asertywności.
2. Nauczyciel przedstawia sytuację wymagającą rozwiązania. Dzieli uczniów na grupy.
Każda z nich rozwiązuje problem metodą drzewa decyzyjnego, wypełniając
przygotowany schemat.Możliwe wypowiedzi uczniów przedstawia załącznik nr 1.
Liderzy grup przedstawiają podjętą decyzję popierając ją argumentami. Plansze z
drzewem decyzyjnym są umieszczone naścianie pracowni.
3. Każda grupa otrzymuje plakat z oznakowanymi miejscami na wpisanie przez
uczniów swoich definicji słowa „asertywność”. Po odczytaniu indywidualnych
propozycji i przedyskutowaniu - naśrodku plakatu zostaje wpisana najbardziej trafna
definicja. Liderzy prezentują pracę grupy. Plakaty z wyjaśnionym hasłem
„asertywność” umieszczamy naścianie pracowni.



4. Nauczyciel wyznacza trzy grupy uczniów. Każda otrzymuje ten sam temat scenki do
odegrania, lecz inną instrukcję przygotowaną przez nauczyciela; np. na temat
pożyczenia książki.
Grupa I –prezentuje agresywną postawę pożyczającego, który odmawia
Grupa II – prezentuje uległą postawę pożyczającego, który zgadza się pożyczyć, choć
teraz sam jej potrzebuje
Grupa III – prezentuje asertywną postawę pożyczającego, który odmawia mówiąc np.
pożyczę ci później, gdy sam skończę czytać.
Uczniowie odgadują przedstawiony typ zachowań, podnosząc odpowiedni kartonik.
Nauczyciel ocenia poprawność pracy uczniów.
5. Jak być asertywnym?- sztuka bycia sobą.
Uczniowiećwiczą w parach zachowania asertywne w różnych scenkach (sytuacjach
konfliktowych).
6. Podsumowanie pracy. Wnioski z dyskusji:
- w życiu codziennym są różne typy zachowań.
- zachowania asertywne są najlepsze dla człowieka, dla jego samopoczucia,

pozwalają być sobą w każdej sytuacji.
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Załącznik nr 1.

CELE I WARTOŚCI

-wzmocnienie poczucia własnej wartości
-szanowanie uczuć i przekonań własnych i innych

+ szybkie wyładowanie swojej złości + dobre samopoczucie + uznajemy prawa innych
+ respektujemuy własne prawa + cenią nas + unikamy konfliktów

SKUTKI POZYTYWNE

- obrazimy kolegą - stracimy „przyjaciela” - lekceważymy własne prawa
- pokażemy egoizm i zazdrość - nie wszystkim to - z czasem możemy „wybuchnąć”

będzie się podobało

SKUTKI NEGATYWNE

NIE WARTO: WARTO NIE WARTO:
-lepiej być agresywnym -lepiej być uległym

CZY WARTO BYĆ

ASERTYWNYM?

Decyzja:................................................


