
Scenariusz  lekcji wychowawczej w klasie IV  
 
Prezentacja lekcji skonstruowanej według modelu programu 
„Kreator” z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących. 

 
 

Temat zajęć: Powiedzcie, gdzie mam szukać   
                      pomocy. 
 
Cele zajęć: 
 

• rozbudzenie świadomości prawnej, 
• rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru                          

i podejmowania decyzji z pełną świadomością jej skutków , 
• pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka, 
• rozwijanie wrażliwości na ludzką krzywdę, 
• kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich, 
• kształtowanie wrażliwości na postawy agresywne. 

 
Metody:    

• grupowego podejmowania decyzji – drzewo decyzyjne 
• integracyjna – pajęczynka, 
• waloryzacyjna – drama, 
• ewaluacyjna – rybi szkielet. 

 
Formy pracy: zbiorowa, zespołowa 
 
 
Środki dydaktyczne: flamastry, papier kolorowy, arkusze szarego  
                   papieru z narysowanym schematem drzewa  
                   decyzyjnego, plansza ewaluacyjna „ rybi szkielet” ,           
                   kłębek nici,  tekst piosenki    „Wokoło   świat”,      
                   instrukcje pracy dla grup, tablica    przedstawiająca  
                  osoby i instytucje  mogące udzielić pomocy. 
 



 
Przebieg zajęć: 

 
 

Ogniwa lekcji wg 
modelu programu 

Kreator 
 

 
Podejmowane czynności 

 
Kluczowe 

umiejętności 

 
Zaangażowanie – 
I faza 
 
 
 
 

 
• poinformowanie uczniów   o temacie 

i celach zajęć, 
 

• obejrzenie scenki dramowej ilustrującej 
problem do rozwiązania(zał. nr 1), 

 
• podział klasy na zespoły                        i 

przydzielenie zadań do wykonania 
(zał. nr 2). 

 
 

 
• Zorganizowanie 

zespołu. 
 
• Określenie 

zasad pracy. 
 

• Skuteczna 
komunikacja 
między 
nauczycielem  

    a uczniami. 
 

 
Badanie –II faza 
 
 
 
 

 
• zapoznanie się ze szczegółową instrukcją dla 

grupy, 
 
• ustalenie jej zrozumienia, 

 
• przydział zadań w grupie, 

 
• dyskusja nad możliwościami rozwiązania 

problemu, rozważenie ewentualnych 
wyborów i ich skutków   ( pozytywnych          
i negatywnych) 

 
 

 
• Organizowanie 

pracy grupy, 
podział ról      
w zespole. 

• Prezentacja 
własnego 
punktu 
widzenia           
i branie pod 
uwagę zdania 
innych. 

• Poszukiwanie 
informacji        
z różnych 
źródeł. 

                                      
 
Przekształcanie – 
III faza 
 

 
• uzgodnienie ostatecznych wniosków, nadanie 

im poprawnej formy stylistycznej, 

 
• Twórcze 

rozwiązywanie 



 
 
 

 
• wypełnianie przy  pomocy nauczyciela 

drzewka decyzyjnego 
    ( zał. nr 3). 

 
 
 

 

problemów. 
• Skuteczne 

porozumiewa- 
    nie się w grupie. 
• Nabywanie 

umiejętności 
aktywnego 
słuchania 
innych osób. 

• Podejmowanie 
decyzji 
grupowych. 

 
 
Prezentacja – IV 
faza 
 
 
 
 

 
• relacjonowanie efektów pracy przez 

wyznaczonych przedstawicieli grup, 
 
• dyskusja na temat możliwych do       
     zrealizowania decyzji Michała 
     i rodzajów pomocy, której można 
     mu udzielić. 

 

 
• Przekonujące 

przedstawienie 
stanowiska 
grupy. 

• Ekspresja             
i estetyka 
wypowiedzi 
ustnej. 

 
 
Refleksja – 
 V faza 
 
 
 

 
• podsumowanie dyskusji- wyliczenie osób       

i instytucji, które zajmują się udzielaniem  
wszechstronnej pomocy (wykorzystanie 
tablicy informacyjnej pt. „Parasol 
ochronny”), 

• wspólne zaśpiewanie piosenki           
„Wokoło świat”(zał. nr 4), 

• zadeklarowanie wzajemnej pomocy              
w najprostszych życiowych sytuacjach- praca 
metodą „pajęczyny’( uczniowie stają w 
kręgu, osoba rozpoczynająca zabawę zaplata 
sobie na palec nitkę  i deklaruje komuś 
pomoc w jakiejś sprawie, jednocześnie 
przekazując tej osobie kłębek. Kolejne osoby 
postępują podobnie, aż wszystkich połączy 
pajęczyna). 

 
• podsumowanie zabawy przez nauczyciela 

 
• Ocena 

umiejętności 
własnego 
uczenia się, 
rozplanowania 
pracy, 
twórczego 
rozwiązywania 
problemów. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



stwierdzeniem, że jesteśmy zobowiązani do 
wzajemnej pomocy, ponieważ stanowimy 
zespół, łączy nas więź (nić), a w zespole 
wszyscy mogą na siebie liczyć. 

 
 

• wyrażenie przez uczniów swej opinii na 
temat lekcji przez stawianie „plusów          ” 
i „minusów” przy uśmiechniętych                  
i smutnych buziach na schemacie rybiego 
szkieletu 

         (zał. nr 5). 

 
 
• Ocena 

skuteczności 
komunikowania 
się                        
z nauczycielem. 

                       
                 
 
                                                          opracowała   Ewa  Szkałuba 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 
  Scenka przedstawia sytuację, w której silniejsi koledzy 
wymuszają na młodszym oddanie im pieniędzy. 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 
 

Instrukcja dla grup: 
 
 

1. Wybierzcie spośród siebie sekretarza, łącznika do 
kontaktów z nauczycielem, strażnika czasu i osobę do 
prezentacji wyników pracy grupy. 

 
2. Przedyskutujcie problem, jaki ma Michał, zastanówcie 

się nad odpowiedziami na pytanie „Co Michał ma 
zrobić?”. Zastanówcie się nad negatywnymi                      
i pozytywnymi skutkami tych decyzji. 

 
3. Wyniki swych rozważań zapiszcie na schemacie drzewka 

decyzyjnego (oddzielnie skutki pozytywne i oddzielnie 
negatywne). 

 
 
                                     SZANUJCIE CZAS. POWODZENIA! 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 

Przykładowy sposób wypełnienia drzewka decyzyjnego: 
 

 
Zwrócić się do kogoś z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej 

trudnej sytuacji. 
 

DECYZJA  
     

                                                  Pozytywne 
    

• Uniknie zemsty .                                  Będzie mógł liczyć na  
                                                                  pomoc kogoś, kto wie, 
                                                                  jak postępować  
                                                                  w takich sytuacjach.                     

                                               Negatywne                                                       
 

• Będzie żył w ciągłym strachu              Narazi się na zemstę ze        
i ciągle będzie im musiał dawać               strony kolegów. 

pieniądze.                    
 

SKUTKI PODJ ĘCIA DECYZJI 
 

Milczeć w obawie     
przed zemstą i dawać im 
dalej pieniądze. 

 
     Zwrócić się do kogoś z    
      prośbą o pomoc.

 
 

MOŻLIWE  ROZWI ĄZANIA 
 

Co ma zrobić Michał w sytuacji, gdy starsi koledzy wyłudzają od 
niego pieniądze? 

 
PROBLEM 

 
 

 


