
Scenariusz zajęć z zakresu
edukacji prozdrowotnej dla kl. V-VI

„TRUDNE SYTUACJE I JA”

Cele:
• rozwijanie samodzielności i zaradności w trudnych sytuacjach;
• wzmacnianie wiary we własne możliwości działania i oddziaływania

na otoczenie społeczne;
• kształtowanie poczucia przydatności innym;
• próby wspólnego udzielania pomocy w "trudnych sytuacjach".

Materiały:
karty pracy "Poślizg", plansze "Sposobyzachowania w sytuacjach
trudnych" (zamieszczone w tekście scenariusza załączniki nr 1-4
nauczyciel powinien przygotować powiększone do formatu A3), listy
z czasopism młodzieżowych, arkusze szarego papieru, flamastry,
"Antypoślizgowe Prawo Jazdy" (załącznik nr 5 drukujemy na sztywnym
kartonie dla każdego ucznia, wymiar bez zmian).

Przebieg zajęć:

Zabawa "Mdleję".
Uczniowie dobierają się parami, swobodnie stają w wybranym miejscu sali
gimnastycznej. Jednaosoba z pary zamyka oczy i łagodnie osuwa się
na podłogę, druga ją ratuje wykorzystując całą swoją wiedzę o udzielaniu
pierwszej pomocy. Następnie zmiana osoby mdlejącej.
Krótkie omówienie: Jak czuliście się w roli "mdlejącego"?

Jak czuliście się w roli "ratownika"?
(Podczas omówienia podsuwamy uczniom określenie "sytuacja trudna".)

Zabawa "Poślizg".
Nauczyciel prowadzi krótką rozmowę z uczniami o sytuacjach trudnych,
denerwujących, stresujących. Takich sytuacji najczęściej nie chcemy pamiętać,
wstydzimy się ich. Często zdarza się, że czujemy się bezsilni, poniżeni,
skompromitowani (przykładem może być wypadek drogowy, którego jesteśmy
świadkami, awantura w domu, wyzwiska kolegów, przyłapanie na kłamstwie).
Takie sytuacje wyprowadzają nas z równowagi, nie wiemy co wówczas zrobić,
jak się zachować. Zachowujemy się wtedy często jak samochód naśliskiej



drodze i jak kierowca - tracimy panowanie nad własnymi myślami. Czujemy się
zagrożeni. Jak temu zapobiec?
Każdy uczeń otrzymuje kartę zadań "Poślizg".

Załącznik nr 1 - karta do zabawy "Poślizg".

W kontur samochodu uczniowie wpisują przykłady takich "trudnych sytuacji"
ze swojegożycia. Zajmują swobodnie miejsce na sali i w skupieniu piszą
(można zaproponować drukowane litery, by dzieci nie czuły się skrępowane).
Wypełnione karty przymocowujemy taśmą klejącą do drabinek. Uczniowie
przechodząc czytają zapisy w samochodach.
Uczniowie siadają w półkolu twarzą do przypiętych kart.
Nauczyciel prosi, by zastanowili się, w której sytuacji potrafiliby coś poradzić.
Co można w takiej lub podobnej sytuacji zrobić? Wspólnie omawiamy niektóre
sytuacje, znajdujemy podobieństwa, grupujemy karty według opisanych
sytuacji. Uczniowie udzielają rad : "jak wyprowadzić auto z poślizgu".
Następnie uczniowie zdejmują karty "Poślizg", obok rysunku samochodu
wpisują sposoby poradzenia sobie z taką właśnie trudną sytuacją.

Zabawa ruchowa "Co zrobię ?".
Trzy plansze "Sposoby zachowania w sytuacjach trudnych"
rozmieszczone są w trzech rogach sali. Uczniowie ustawieni w
szeregu, marszowym krokiem podchodzą do pierwszego
stanowiska z planszą:

Załącznik nr 2.

"PODJĘCIE DZIAŁANIA"

- szukam w swojej głowie sposobu, w jaki mógłbym sobie sam poradzić,
- chcę coś zrobić, żeby zmienić tę trudną sytuację,
- czuję potrzebę działania, szukam rady, pomocy,
- jestem aktywny, działam,
- podejmuję wysiłek, by rozwiązać problem.

Nauczyciel omawia planszę zwracając uwagę na postawę ludzika narysowanego
na planszy. Uczniowie po omówieniu planszy przyjmują pozę, która według
nich najlepiej oddaje chęć działania (gest, mimika, ruchy).
Rytmicznym marszem przechodzą do drugiej planszy:



Załącznik nr 3.

„WYCOFANIE - UCIECZKA"

- staram się zająć czymś innym i nie myśleć o problemie,
- zajmuję się aktywnie czymś zupełnie innym,
- niech inni się tym zajmą, mnie to nie dotyczy,
- odchodzę na bok i staram się zapomnieć,
- wmawiam sobie,że to nic takiego i muszę zająć się czymś innym.

Po omówieniu planszy uczniowie tyłem
wycofują się do stanowiska trzeciego:

Załącznik nr 4.

„PODDANIE - NIEMOC"

- nie wiem co robić, więc nie robię nic,
- czekam aż samo się wszystko jakoś wyjaśni,
- poddaję się biegowi wydarzeń,
- wyczekuję biernie, bo sam nie mogę lub nie chcę podjąć działań.

Omawiamy podane na planszy rodzaje zachowań.
Ruch przypisany tej planszy to pełzanie na brzuchu.
Nauczyciel zadaje pytanie: W jaki sposób wy najczęściej zachowujecie się
w sytuacjach trudnych, problematycznych? Zastanówcie się jaką postawę
najczęściej przyjmujecie (marsz do przodu, wycofanie, poddanie się).
Właśnie takim ruchem - odpowiednim do każdej postawy- uczniowie udają się
do czwartego stanowiska "WYBÓR".
Siad skrzyżny.

Nauczyciel podaje jednozdaniowe przykłady trudnych sytuacji, które zmuszają
nas do przyjęcia jakiejś postawy:

• Na korytarzu ktoś bije twojego kolegę. Co robisz?

Uczniowie muszą zdecydować, pod którą z trzech poprzednio omówionych
plansz ustawią się. Podchodzą do wybranych stanowisk. Uczniowie, którzy
wybrali planszę "PODJĘCIE DZIAŁANIA" mówi ą kolejno, co zrobiliby w tej
sytuacji. Ich wypowiedzi są dla pozostałych uczniów przykładem rozwiązania
trudnej sytuacji.



Powrót do stanowiska "WYBORU" ruchem przypisanym danej postawie.

Zabawę powtarzamy przy następnych sytuacjach:
• Jesteście na boisku szkolnym po południu, kolega rozbił głowę i mocno

krwawi. Co robisz?
• Zabrałeś plakat z piłkarzami z gazetki szkolnej, bo bardzo ci się podobał.

Plakat wystaje z Twojegoplecaka i pani w obecności innych uczniów
znajduje go. Co robisz?

• Twój kolega połyka jakieś dziwne tabletki, codziennie przynosi je
do szkoły i łyka na przerwie. Co robisz?

• Dostałeś cztery jedynki w tym samym dniu. Co robisz?
• Koleżanka przezywała cię w szatni, mówiła o tobie same brzydkie rzeczy.

Bardzo się zdenerwowałeś. Co robisz?
• W twoim domu codziennie są awantury, bo tata wraca pijany. Zaczepia

i krzyczy na mamę i twoje rodzeństwo. Co robisz?

Po każdorazowym przedstawieniu sytuacji trudnej uczniowie dokonują wyboru
postawy. Udają się do wybranego stanowiska. Prosimy uczniów o uzasadnienie
swojego zachowania, do wypowiedzi aktywizujemy wszystkich uczestników
zajęć. Staramy się, by uczniowie podawali konkretne sposoby radzenia sobie
w sytuacjach pozornie "bez wyjścia”.

Ćwiczenie "Chcę pomóc".
Podział uczestników na grupy. Każda grupa otrzymuje list z czasopisma,
w którym rówieśnik prosi o pomoc. Po przedyskutowaniu problemu uczniowie
redagują odpowiedź i zapisują ją na arkuszu szarego papieru.
Prezentacja pracy.

Podsumowanie zajęć: "ANTYPOŚLIZGOWE PRAWO JAZDY".
Prawo jazdy składa się z trzech części i zawiera strategie działania w sytuacjach
trudnych. Nauczyciel omawia zawartość prawa jazdy.

Załącznik nr 5.
"ANTYPOŚLIZGOWE PRAWO JAZDY"

Poszukaj rozwiązań:
- spokojnie się zastanów,
- pomyśl co możesz

zrobić,
- podejmij działanie,
- mogę zrobić ................

Poproś o pomoc:
- rodzinę,
- kolegów,
- nauczyciela,
- telefon zaufania.

Zrelaksuj się:
- zjedz coś dobrego,
- posłuchaj muzyki,
- odpocznij,
- zrób coś, co lubisz.

Wszyscy uczniowie otrzymują takie prawo jazdy zżyczeniami, by pomogło im
znaleźć wyjście z trudnych sytuacji i nie wpadać w "życiowe poślizgi".



Nauczyciel zachęca uczniów, by korzystali z rad zapisanych na tym
dokumencie.

Opracował:
mgr Zbigniew Wiechnik


