
Scenariusz lekcji wychowawczej
dla pierwszej klasy gimnazjum.

Irena Kulesza

Umiejętne gospodarowanie czasem znaczącym elementem sukcesu.

Cel główny zajęć:
Uświadomienie uczniom,że dobra organizacja czasu i planowe działanie jest ważnym elementem

sukcesu.

Cele operacyjne zajęć:
• uczeń po zajęciach będzie znał wagę dobrej organizacji czasu;
• uczeń będzie rozumiał skutki dobrej i złej gospodarki czasem;
• uczeń będzie umiałświadomie zaplanować swój tygodniowy rozkład zajęć;

Metody:
-praca w grupach, burza mózgów

Materiały:
- opisy dwóch postaci(załącznik nr1)
- duże arkusze papieru z portretami do opisów
- tekst psychozabawy (załącznik nr2)

Plan zajęć

I Część organizacyjna
1. przywitanie klasy, czynności administracyjne wychowawcy, przedstawienie uczniom tematu

i celów zajęć 5min

II Cz ęść zasadnicza
2. Wychowawca dzieli klasę na sześcioosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje

karteczkę z portretami dwóch dziewcząt(załącznik nr1). Zadanie polega na
tym, aby uczniowie na kolorowych karteczkach wypisali te odczucia, których
doznają wobec każdej z dziewcząt po przeczytaniu ich krótkiej
charakterystyki. 10 min

3. Nauczyciel wiesza na tablicy przy pomocy taśmy samoprzylepnej arkusze z
portretami dziewcząt. Uczniowie podchodzą i wypisują kolejno dużymi
literami swoje odczucia. Następnie próbują dojść do przyczyny tak różnych
postaw dziewcząt. Przecież nikt nie chce być postrzegany jako niedbaluch i
człowiek niesłowny. Dochodzą do wniosku,że przyczyną takiego stanu jest
brak umiejętności dobrego gospodarowania czasem.

5 min

4. Nauczyciel proponuje przeprowadzenie psychozabawy w celu przekonania się,
jak uczniowie w klasie radzą sobie z gospodarowaniem czasem. Nauczyciel



prosi, aby uczniowie przygotowali sobie karteczki do zliczanie punktów.
Następnie czyta tekst psychozabawy. 10 min

7. Po odczytaniu tekstu psychzabawy uczniowie zliczają punkty a nauczyciel
odczytuje wnioski dla poszczególnych przedziałów punktowych. 5 min

8. Nauczyciel uświadamia uczniom,że bardzo ważne w gospodarowaniu czasem
jest ułożenie planu działania uwzglęniającego indywidualne priorytety każdego
człowieka i samodyscyplina w realizacji tego planu. 5 min

III Część podsumowująca
9. Nauczyciel inicjuje dyskusję prosząc o wspólne wyznaczenie priorytetów

wspólnych dla każdego ucznia-gimnazjalisty. Uczniowie wypisują je na tablicy
5 min



Anna wygląda zawsze elegancko.
Nawet w sportowym ubiorze
wygląda schludnie iświeżo.
Ma zawsze starannie uczesane
włosy i zadbane ręce. Jej notatki są
czyste, przejrzyste i rzeczowe.
Zawsze znajdzie czas na spotkanie z
przyjaciółmi i nie zdarzyło się
jeszcze,żeby ktoś musiał na nią
czekać.

załącznik nr 1a

Proszę wypiszcie jakie są wasze skojarzenia w stosunku do tej postaci:



załącznik nr 1b

Proszę wypiszcie jakie są wasze skojarzenia w stosunku do tej postaci:

Baśka jest wiecznie zabiegana. Nigdy z
niczym nie może zdążyć i ciągle gdzieś
się spóźnia. Nigdy nie ma czasu na
zrobienie porządnej fryzury, a jej
wygniecione ubrania wzbudzają
niesmak.
Notatki Baśki są tak niestaranne,że
sama często nie może ich odczytać.
Żaden z przyjaciół nie chce się z nią
umawiać, bo wszystkim każe na siebie
długo czekać.



załącznik nr 2

Test badający umiejętność gospodarowania czasem.

1. W sobotę rano ojciec niespodziewanie zaproponował wspólną dwugodzinną wycieczkę
rowerową. Reagujesz na tę propozycję:

a) odmawiasz udziału w rodzinnej wyprawie ze względu na podjęte wcześniej plany,
których nie chcesz zmieniać. 3 punkty

b) w związku z propozycją ojca zwalniasz się z wszelkich obowiązków i myślisz tylko
o przyjemnościach jakie spotkają cię podczas wspólnej wyprawy. 1 punkt

c) uzgadniasz czas wyjazdu i resztę wcześniej poczynionych planów dostosowujesz do
nowej sytuacji. 2 punkty

2. Niespodziewanie odwiedził Cię kolega z prośbą o pożyczenie zeszytów, bo cały tydzień
chorował. A Ty:

a) zapraszasz go do swojego pokoju i nie tylko pożyczasz zeszyty, ale jeszcze
tłumaczysz trudniejsze tematy. 3 punkty

b) zapraszasz go do swojego pokoju, przepraszając za nieład i prosisz by poczekał aż

znajdziesz porozrzucane zeszyty. 2 punkty
c) prosisz, by poczekał na korytarzu, aż znajdziesz zeszyty, bo jesteś strasznie zajęty.

1 punkt

3. Przed wyjazdem na szkolną wycieczkę pakujesz się:

a) w ostatniej chwili 1 punkt
b) dzień wcześniej starannie dobierając pakowane rzeczy 2 punkty
c) na kilka dni wcześniej, żeby przypadkiem nie zabrudzić zaplanowanej do zabrania

rzeczy. 3 punkty

4. W wolne od nauki dni:

a) nudząc się oglądasz cały dzień telewizję 1 punk
b) po wypełnieniu obowiązków starasz się ciekawie spędzić wolny czas 2 punkty
c) realizujesz wcześniej poczynione plany. 3 punkty

5. Na umówione spotkania zawsze przychodzisz:

a) punktualnie 2 punkty
b) troszkę spóźniony 1 punkt
c) kilka minut wcześniej 3 punkty

6. Przysłowie mówi: „Jak Cię widzą tak Cię piszą”. Dlatego:

a) codziennie wieczorem przygotowujesz ubranie na następny dzień 2 punkty
b) dbasz, aby zawsze w twojej szafie były czyste i starannie wyprasowane ubrania i

rano nie masz problemu, by dobrać ubranie odpowiednio do aury 3 punkty
c) wcale się nie przejmujesz tym co myślą o Tobie inni. często wkładasz co popadnie.

1 punkt

7. Dobrze wyglądać, to nie tylko nosić „markowe ciuchy”. Wiesz o tym i:

a) masz praktycznieścięte włosy, aby dobrze wyglądać przy niewielkim nakładzie
czasu i wysiłku 2 punkty



b) rano wcześniej wstajesz, aby nie zabrakło czasu na wykonanie idealnej fryzury
3 punkty

c) kilka ruchów grzebieniem musi wystarczyć, na więcej po prostu nie masz czasu
1 punkt

8. Zaglądając do Twojej teczki można znaleźć

a) tylko potrzebne w tym dniu rzeczy i to poukładane w idealnym porządku
3 punkty

b) potrzebne książki do lekcji dzisiejszych i coś przez pomyłkę pozostawionego i
jeszcze piłkę, bo może kolega zechce zagrać z Tobą po lekcjach. 2 punkty

c) bardzo wielki bałagan! Stare kanapki, trampki na w-f i pogniecione zeszyty
niekoniecznie do dzisiejszych lekcji. 1 punkt

9. Po południu można spędzać czas rozwijając swoje zainteresowania na różnego rodzaju
kółkach zainteresowań, w klubach i domach kultury. Wiesz o tym i:

a) chodzisz codziennie na inne zajęcia, mimoże kosztuje Cię to trochę wysiłku.
3 punkty

b) wybrałeś zajęcia najbardziej Cię interesujące, bo przecież musisz mieć czas jeszcze
na wypełnienie obowiązków domowych i lekcji, a czasami trzeba też troszkę
poleniuchować. 2 punkty

c) nie chodzisz nażadne zajęcia, bo nie ma takich, które by Cię zainteresowały
1 punkt

10. Wychowawca poprosił o pomoc przy przesadzaniu kwiatów:

a) zaproponowałeś swoją pomoc i przyniesienie ziemi do kwiatów 2 punkty
b) stwierdziłeś, że szkoda czasu na „babską robotę” 1 punkt
c) nie widziałeś możliwości wygospodarowania czasu między licznymi obowiązkami i

planami. 3 punkty

A teraz dowiedz się czegoś o sobie!

Jeśli zdobyłeś od 0 do 8 punktów to znaczy,że Ty nie planujesz tylko improwizujesz, a to
nie zawsze wychodzi Ci na dobre. Zastanów się! Naprawdę warto popracować nad organizacją
swojego czasu!

Jeśli zdobyłeś od 9 do 16 punktów to znaczy,że czasami zdarza Ci się poczynić jakieś plany, a
nawet je zrealizować, ale czasami to trochę za mało, aby mieć opinię osoby solidnej.

Jeśli zdobyłeś od 17 do 24 punktów to znaczy,że dobrze potrafisz gospodarować swoim czasem, a
jeśli zdarzy Ci się czasami jakaś wpadka, no cóż? Wszystkim czasami się zdarzają. Ważne,że
pracujesz nad sobą i starasz się realizować poczynione wcześniej plany. Jeśli będziesz wytrwale
pracować nad dobrą organizacją czasu i dyscypliną, z czasem zyskasz opinię osoby wartej zaufania!

Jeśli zdobyłeś od 25 do 30 punktów to znaczy,że potrafisz perfekcyjnie planować swój czas i
bezwzględnie realizujesz poczynione plany. Ale czy nie uważasz,że czasami warto troszkę
poimprowizować?


