
Scenariusz godziny z wychowawcą 
 

TEMAT: AGRESJA – POTRZEBNA CZY SZKODLIWA? 
 

Opracowanie: Bernadeta Lemańska 
 
Ogólny cel lekcji:  
Ukazanie przyczyn i skutków agresji. 
 
Cele lekcji w ujęciu operacyjnym: 
W zakresie wiedzy uczeń zna: 

- definicję słowa „agresja”; 
- przyczyny i skutki agresji; 
- rodzaje agresji; 
- cechy agresora i ofiary; 
- sposoby rozładowania agresji. 

W zakresie umiejętności uczeń potrafi: 
- rozpoznać pozytywne i negatywne cechy osobowości człowieka; 
- określić rolę agresji w życiu człowieka. 

W zakresie nawyków i postaw uczeń potrafi: 
- aktywnie uczestniczyć w lekcji; 
- współpracować w grupie; 
- odegrać scenkę związaną z określonym tematem. 

 
Czas zajęć:  
45 minut 
 
Metody: 
Burza mózgów, odgrywanie scenek, dyskusja, rozmowa kierowana 
 
Formy pracy: 
Praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna 
 
Środki dydaktyczne: 
Tablica, magnetofon lub odtwarzacz CD, kaseta lub płyta CD ze słowami piosenki o 
agresji, kartka z definicją słowa „agresja”, arkusz papieru z hasłem „agresja”, pakiety z 
zadaniami (polecenie zadania i rekwizyty), duże arkusze papieru, pisaki 

 
 
 

PRZEBIEG LEKCJI 
 

Część 
lekcji  

Czynności nauczyciela 
 

Czynności ucznia 
 



Nauczyciel zapoznaje uczniów z 
celami lekcji. 
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Nauczyciel zapisuje temat lekcji na 
tablicy. 

 

Nauczyciel prezentuje z płyty CD lub 
kasety tekst dowolnej piosenki 
traktującej o zachowaniach 
agresywnych.  

Uczniowie słuchają piosenki. 

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie 
dotyczące słów piosenki: „Z czym 
można skojarzyć słowa piosenki?” 

Uczniowie prezentują swoje skojarzenia 
na temat słów wysłuchanej piosenki 
(uczniowie dochodzą do wniosku, że 
piosenka traktuje m.in. o zachowaniach 
agresywnych w określonych sytuacjach). 

Nauczyciel prosi uczniów o 
zdefiniowanie słowa „agresja”. (burza 
mózgów) 

Uczniowie definiują słowo „agresja”. 

Nauczyciel przedstawia definicję 
słowa „agresja” [załącznik 1] i 
zawiesza kartkę z przedstawioną 
definicją w widocznym miejscu (np. 
na tablicy).  
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Nauczyciel prosi uczniów o 
wypełnienie asocjogramu z hasłem 
„agresja” /kartka papieru z 
asocjogramem na tablicy/.  

Uczniowie podchodzą do tablicy i zapisują 
skojarzenia ze słowem „agresja”. 

Nauczyciel dzieli klasę na grupy i 
rozdaje uczniom pakiety z zadaniami 
(opis scenki [załącznik 2] + rekwizyty 
[załącznik 3]) oraz wyjaśnia zadania. 

Uczniowie określają przyczyny i skutki 
zachowań agresywnych wyrażając i 
przedstawiając je w scenkach 
sytuacyjnych na forum klasy. 

Nauczyciel prosi uczniów o ustalenie 
rodzajów agresji na podstawie 
przedstawionych scenek. 

Uczniowie nazywają dwa podstawowe 
rodzaje agresji: słowna /werbalna/ i 
fizyczna /niewerbalna/. 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki 
papieru oraz przybory potrzebne do 
rysowania i wyjaśnia zadanie: 
wykonanie portretu agresora i ofiary.  

Uczniowie określają cechy agresora i 
ofiary przedstawiając je za pomocą 
rysunków. 
Uczniowie zawieszają rysunki na tablicy. 
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Nauczyciel przeprowadza dyskusję na 
temat wykonanych portretów. 
Dyskusja dotyczy ustalenia cech 
agresora i ofiary. 

Uczniowie dyskutując określają cechy 
agresora i ofiary. 



Nauczyciel przeprowadza rozmowę 
kierowaną na temat agresji zadając 
uczniom pytania, np.: 
- Czy agresja jest pomocna czy 

szkodliwa w życiu? 
- Jak można rozładować agresję? 
- Czy można żyć bez agresji? 

Uczniowie wypowiadają się na zadane 
pytania. 

Nauczyciel podsumowuje lekcję 
cytując słowa wiersza p.t.: „Agresja” 
[załącznik 4] 
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Ewaluacja zajęć – nauczyciel prosi 
uczniów o dokończenie następujących 
zdań: 
- Podobało mi się... 
- Dowiedziałam się/dowiedziałem 

się... 
- Zabrakło... 

 Uczniowie dokańczają rozpoczęte przez 
nauczyciela zdania. 

 
[Załącznik 1] 
Definicja 
 

AGRESJA 
 

to każde zamierzone 
działanie, które ma na 

celu wyrządzenie komuś 
(lub czemuś) krzywdy, 
szkody, straty, bólu. 

 
 



Załącznik 2 
Scenki sytuacyjne 
 

1. Kasia ze zło ścią podarła bluzk ę, gdy mama nie 
pozwoliła jej pój ść na prywatk ę. 

2. Marta zabrała Ani telefon komórkowy i śmiejąc się 
głośno czytała jej smsy. 

3. Krzysiu ze zło ścią rozrzucił szachy, gdy widział, 
że przegrywa w grze z koleg ą Jankiem. 

4. Tomek i Grzesiu wy śmiewali si ę z Rafała, gdy ten 
otrzymał jedynk ę z pracy klasowej z j ęzyka 
angielskiego. 

5. Zenek ze zło ścią uderzył Franka w r ękę i podarł 
mu zeszyt ćwiczeń, gdy ten nie chciał da ć mu 
odpisa ć zadania z geografii.  

6. Adaś zbił siostr ę, bo mu przeszkadzała w 
słuchaniu muzyki. 

 
Załącznik 3 
Rekwizyty 
 
Do scenki 1.:  Bluzka 
Do scenki 2.:  Telefon komórkowy 
Do scenki 3.:  Szachy 
Do scenki 4.:  Praca klasowa z języka angielskiego z oceną niedostateczną 
Do scenki 5.:  Zeszyt ćwiczeń do geografii 
Do scenki 6.:  Odtwarzacz płyt CD i słuchawki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 4 
 

agresja 
 
 

agresja jest straszna 
agresja to choroba 

okrutne czyny  
często nawet słowa 

dotyka wielu 

winnych i bez winy 
nie szukajmy zemsty 

szukajmy przyczyny 

 
 
 
 
 
 
 


