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SCENARIUSZ 2-GODZINNYCH ZAJ ĘĆ, WYCHOWAWCZYCH 
NA TEMAT: 

 
 

„ASERTYWNO ŚĆ - JAK BYĆ SOBĄ”  
 
 

LEKCJA I  

1.Temat: Asertywność - jak być sobą (I część). 

2.Poziom: gimnazjum. 
Czas:   45 minut. 

3.Kompetencje: 
-zdobywanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; 
-efektywne współdziałanie w grupie; 
-zapoznanie się z pojęciem asertywności i zasadami zachowań asertywnych. 
 
4.Cele  
Uczeń: 
-rozumie pojęcie asertywności; 
-zna podstawowe techniki zachowań asertywnych; 
-umie określić przydatność technik asertywnych w różnych sytuacjach problemowych. 

 5.Środki dydaktyczne: 
-film pt.: „Asertywność. Sztuka bycia sobą.” Wydawnictwo Naukowe PWN 1997r.; 
-karty pracy grupowej; 
-plansza z nazwami technik asertywnych; 
-plansza ewaluacji (kosz i walizka), karteczki (po 2 dla każdego ucznia). 

ó.Formy pracy: 
-praca z całą klasą; 
-pracach w grupach. 

7. Metody pracy: 
-”Ale kino”, rozmowa dydaktyczna, „kosz i walizka”. 

8. Przebieg lekcji:  

Moduł l: Zapoznanie uczniów z pojęciem asertywności. 

1. Prezentacja fragmentu filmu pt.: „Asertywność. Sztuka bycia sobą.” (ok. 20 
minut - ostatnią scenę uczniowie obejrzą na drugiej godzinie). 

2. Krótka dyskusja na temat zachowań asertywnych i ich przydatności w życiu 
codziennym. 

 

 

 

 

 



 
Moduł 2: Omówienie technik asertywnych. 

l. Przypomnienie nazw technik zachowań asertywnych prezentowanych w filmie (można je zapisać na 
tablicy lub wykorzystać wcześniej przygotowaną planszę - załącznik nrl). 

2. Analiza poszczególnych technik zachowań asertywnych - wskazanie ich zalet i wad: 
- praca w 6 grupach (każda grupa analizuje inną technikę) z wykorzystaniem kart pracy (załącznik nr2); 
-prezentacja wyników pracy grup - na plakatach. 

Moduł 3: Ewaluacja - metoda „kosza i walizki”. 

l. Dokonanie przez uczniów oceny przydatność poznanych technik zachowań asertywnych w 
rozwiązywaniu własnych problemów: 

-uczniowie otrzymują po 2 karteczki - na jednej zapisują nazwę techniki, którą najwyżej oceniają, a na 
drugiej nazwę techniki najmniej przydatnej; 
-uczniowie przyklejają karteczki na planszy z koszem (ocena negatywna) i walizką (ocena 
pozytywna). 

_______________________________________________________________Koniec I lekcji. LEKCJA II 

1. Temat: Asertywność -jak być sobą. (II część) 

 

2. Poziom: gimnazjum. Czas: 45 minut. 

 

 

3.Kompetencje: 
-aktywna postawa wobec problemu; 
-efektywne komunikowanie się w grupie; 
-stosowanie technik zachowań asertywnych. 
 

4.Cele Uczeń: 
-umie stosować wybrane techniki zachowań asertywnych; 
-przyjmuje postawę asertywną w sytuacjach problemowych; 
-umie efektywnie komunikować się w grupie. 
 

5.Środki dydaktyczne: 
-wiersz J. Tuwima pt.: „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci.”; 
-film pt.: „Asertywność. Sztuka bycia sobą.” Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997r. 
-plansza z nazwami podstawowych technik zachowań asertywnych; 
-karty pracy grupowej; 

 

 

 

 

 

 
6. Formy pracy: 
-praca z całą klasą; 
-praca w grupach. 



7. Metody pracy: 
-dyskusja, drama. 

8. Przebieg lekcji:  

Moduł l: Wprowadzenie w sytuację problemową. 

1. Odczytanie wiersza J. Tuwima pt.: „O Grzesiu kłamczuchu” (załącznik nr3) 

2. Ocena zachowania bohatera utworu 
- uczniowie oceniają zachowanie Grzesia i proponują własne sposoby rozwiązania problemu 
przedstawionego w wierszu. 

Moduł 2: Przypomnienie technik zachowań asertywnych. 

1. Ocena postawy bohatera wiersza - czy jest to osoba asertywna? 

2. Przypomnienie nazw technik asertywnych prezentowanych na I lekcji (załącznik nr l) 

3. Analiza przydatności poszczególnych technik w sytuacji Grzesia (następuje krótka charakterystyka 
poznanych zachowań asertywnych). 

Moduł 3: Kształcenie umiejętności stosowania technik zachowań asertywnych. 

1. Praca w czterech grupach z wykorzystaniem kart pracy (załącznik nr 4). 

2. Prezentacja scenek przygotowanych przez poszczególne grupy. 

3. Po każdej prezentacji dyskusja na temat przydatności zachowań asertywnych w 
omawianej sytuacji. 

Moduł 4: Podsumowanie. 

l. Prezentacja ostatniego fragmentu filmu (ok. 5 minut) -przykład zastosowania kilku technik w jednej 
sytuacji problemowej. 

Koniec II lekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ ĄCZNIKI  



Załącznik nr l.  

Techniki zachowań asertywnych: 

                                                 1. Zdarta płyta. 
2.Zasłona dymna. 
3. Asertywne uznanie błędu. 
4. Kompromis. 

              5.Wypytywanie o strony ujemne. 
              6. Wypytywanie o strony dodatnie. 

Załącznik nr 2.  

Karta pracy. 
1. Zapisz na plakacie nazwę techniki zachowań asertywnych. 
2. W tabeli wypisz zalety i wady analizowanej metody. 
3. Oceń w skali od l do 6 przydatność tej metody w sytuacjach problemowych. 

NAZWA TECHNIKI ................................................................................................................... 

OCENA   .................................................................................................. 

 

 

 

 
Załącznik nr 3. 

ZALETY  WADY  
  



Julian Tuwim  

„O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” 

-Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? 
-List, proszę cioci? List? Wrzuciłem, ciociu miła! 
-Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie! 
-Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamię! 

-Oj, Grzesiu, kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci! 
-Ja miałbym kłamać? Niemożliwe proszę cioci! 
-Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. 
-No, słowo daję! I pamiętam szczegółowo: List był do wujka Leona,  

A skrzynka była czerwona,  
A koperta...no, taka....tego...  
Nic takiego nadzwyczajnego,  

A na kopercie - nazwisko  
I Łódź... i ta ulica z numerem,  
I pamiętam wszystko,  
Że znaczek był z Belwederem,  

A jak wrzucałem list do skrzynki,  
To przechodził tatuś Halinki,  
I jeden oficer też wrzucał Wysoki - wysoki, 
Taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał,  

I jechała taksówka... i powóz...  
I krowę prowadzili...I trąbił autobus,  
I szły jakieś trzy dziewczynki,  
Jak wrzucałem list do skrzynki... Ciocia głową pokiwała,  

Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia: 
-Oj, Grzesiu, Grzesiu!  
Przecież ja ci wcale nie dałam  
Żadnego listu do wrzucenia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4. 

Karta pracy nr l. 

Jest sobotnie popołudnie. Znajomi zaprosili cię na ognisko za miastem. Chcesz jechać, ale rodzicom nie 
podoba się ten pomysł. Nie chcą zgodzić się na twój wyjazd. 

Zaprezentujcie klasie opisaną sytuację — zastosujcie technikę kompromisu. 

Karta pracy nr 2. 

Jesteś na biwaku. Siedzisz przy ognisku z grupą rówieśników. Ktoś wyjmuje papierosy i zaczyna 
częstować kolejno wszystkie osoby. Nie palisz. Nie chcesz brać papierosa. 

Zaprezentujcie klasie opisaną sytuację - zastosujcie technikę zdartej płyty. 

Karta pracy nr 3. 

Jest gorący lipcowy wieczór. Z grupą rówieśników siedzisz nad jeziorem. Ktoś wyjmuje z plecaka 
puszki z piwem i rozdaje wszystkim. Nie pijesz alkoholu. Nie chcesz brać piwa. 

Zaprezentujcie klasie opisaną sytuację — zastosujcie technikę wypytywania o strony ujemne. 

Karta pracy nr 4. 

Jest sobotni wieczór. Z grupą kolegów idziesz na dyskotekę. Przed wejściem ktoś z twoich znajomych 
proponuje całej grupie narkotyki, zapowiadając świetną zabawę. Nie jesteś zainteresowany. Nie chcesz brać 
narkotyków. 

Zaprezentujcie klasie opisaną sytuację - zastosujcie technikę wypytywania o strony dodatnie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


