
Konspekt 
- scenariusz godziny do dyspozycji wychowawcy klasy 

 
Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Danek 
 
Temat: Uczucia – jak je okazywać, jak nad nimi panować?” 
 
Czas przeznaczony na zajęcia – 60 min. 
Liczba uczestników – 23 
 
Wykaz: 

a) wiadomości: rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych emocji i uczuć 
b) praktycznych umiejętności: - pomoc w komunikowaniu się z innymi osobami 
c) pożądanych cech, predyspozycji, zachowań, reakcji: 

- ocena ludzkich działań 

- uczucie umiejętności dostosowywania form i stopnia ekspresji do wymagań sytuacji 
społecznych 

- rozwijanie umiejętności rozumienia i akceptowania uczuć innych osób 

- rozwijanie zdolności integrowania własnych doświadczeń emocjonalnych z wiedzą o 
przeżyciach innych ludzi 

- uświadomienie roli emocji i uczuć w rozwiązywaniu problemów twórczych 
Cel ogólny: rozwijanie samoświadomości, uczenie się określania i wyrażania uczuć, 
rozwijanie empatii 
 
Cele szczegółowe: pobudzenie operacji poznawczych (spostrzeżenia, myślenie analityczne 
lub syntetyczne, rozwiązywanie problemów), jak i przeżyć emocjonalnych 
 
Fazy zajęć 

 
Czynności nauczyciela 

 
Pomoce 

 
Czynności 
uczniów 

 

Spodziewane efekty 
 

I 
Zaangażo-

wanie 
 

Zabawa wprowadzająca 
dobry nastrój „stonoga”. 
Podział klasy na 5 grup 

Kolorowe 
kartony  
-czerwony 
-czarny 
-żółty 
-zielony 
-niebieski 

Uczestnicy w 
zabawie wybierają 
kolory i tworzą 
grupy wg kolorów 

Budzi się 
zaciekawienie, 
ożywienie 

II 
Badanie 

Rozdaje koperty z 
zadaniami dla grup. 
Troszczy się o 
pozytywny klimat pracy. 
Aktywnie słucha, 
obserwuje zachowania. 
Organizuje współpracę 
członków zespołów. 
Inicjuje wymianę myśli. 

Koperty z 
zadaniami. 

Otwierają kopert, 
czytają polecenia i 
wspólnie je 
wykonują. 
Rozmawiają, 
wymieniają poglądy. 

Nazywanie uczuć. 
Kojarzenie uczuć z 
np. mimiką, gestami, 
słowami. 



III 
Przekształ- 

canie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Prezentacje 

Obserwuje, słucha, 
pomaga, koryguje. 
Porządkuje informacje 
(podział uczuć na 
pozytywne i negatywne; 
sposoby wymieniania 
uczuć). 
 
 
 
 
 
Zwiększa poziom 
trudności ćwiczeń i 
zadań poprzez 
zorganizowanie dyskusji 
na temat panowania nad 
uczuciami. Zadaje 
pytania typu: 
1)Z kim czujesz się 
spokojnie, przyjemnie? 
Co podoba Ci się w 
twojej osobie? 
2)Jakie zachowanie, jacy 
ludzie działają na Ciebie 
drażniąco? 
3)Jakie Twoje słowa i 
zachowania powodują 
zdenerwowanie innych? 
4)Dlaczego ludzie 
różnie okazują uczucia i 
od czego to zależy? 
 
Troszczy się o dobrą 
atmosferę. Pobudza do 
wyprowadzenia 
wniosków, odkrywania 
prawidłowości. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiają efekty 
pracy grupowej. 
Rozmawiają, 
wymieniają poglądy, 
porównują. Grają 
role i odgadują 
przedstawiane 
uczucia. Klasyfikują 
uczucia na 
pozytywne i 
negatywne 
 
Uczestniczy w 
dyskusji, odpowiada 
na pytania. 
Ustosunkowuje się 
do wypowiedzi 
kolegów. 
 
 

Potrafią swobodnie 
rozmawiać o 
uczuciach. 
Klasyfikują uczucia. 
Widzą, że uczucia 
można wyrazić przez: 
gesty, mimikę, 
ułożenie ciała, słowa. 
 
 
 
 
Rozumie, że sposób 
okazywania uczuć 
zależy od cech 
osobowych, 
temperamentu, 
otoczenia, także 
wiedzy na ten temat. 
Uświadomienie, że 
można panować nad 
uczuciami i nie można 
w sobie rozwijać 
uczuć negatywnych. 

V 
Refleksje 

Przywiesza na tablicy 
„złote myśli” do 
uzupełnienia. Dziękuje 
za współpracę. 

Plansze z 
hasłami do 
uzupełnienia 

Czytają i uzupełniają 
zdania 

Pobudzenie do 
refleksji nad swoim 
zachowaniem. 
Zachęcenia do 
zastępowania emocji i 
uczuć przykrych 
miłymi. 
Uświadomienie 
konieczności 
kontrolowania swoich 
uczuć i emocji 

 



1. Wypisz uczucia z jakim kojarzy Ci się wybrany przez grupę kolor. 
2. Dobierz nazwy uczuć do odpowiednich rysunków: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a).............................................                            b).................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
      c)............................................... d).............................................. 
 
Zadowolenie, szczęście, rozpacz, nieszczęście, smutek, gniew, złość, agresja, nienawiść, 
zdziwienie, strach, zdenerwowanie, radość łagodność, przyjaźń. 
 

3. Przedstaw w krótkiej scence uczucie... 
I gr. Radość 
II gr. Miłość 
III gr. Smutek 
IV gr. Duma 
V gr. Nienawiść 
 

Cokolwiek zrobisz lub powiesz – najpierw............................................. 
 
Myśl.............................- kochaj siebie i ludzi - ...................................... 
 
Rozmawiaj z każdym człowiekiem tak, jakbyś chciał, aby ten ktoś ...... 


