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TEMAT :   OPANOWUJĘ AGRESJĘ. 
 
Cele ogólne:  
 

•  Opracowanie zasad Kodeksu zachowania się na korytarzu    
szkolnym. 

•  Empatia – pojęcie empatii i nauczanie zachowań empatii. 
•  Asertwnośc – pojęcie asertywnosci i nauczanie zachowań 

asertywnych. 
 

Cele operacyjne:  
 

•  potrafi opanować agresję. 
•  potrafi zachować się asertywne. 
 

Metody pracy: 
 

•  pogadanka 
•  dyskusja 
•  praca indywidualna 
•  praca w grupach 

 
Pomoce: 
 

•  plansze 
•  kartki z zapisanymi wyrażeniami i zwrotami 
•  karty pracy 
•  kartki złości 
•  przybory do pisania 



 
Przebieg zajęć: 

 
1. Nauczyciel:, Co należy zrobić i jak postępować, aby unikać przemocy  
i agresji ? 
 
Dzieci otrzymują kartki, na których poprzez wykreślenie kolorem czerwonym 
niewłaściwych zachowań a podkreślenie na zielono właściwych zachowań 
wypracowują tzw. „ Kodeks zachowań w szkole”. 
Nauczyciel prosi osoby, aby w ramach pracy domowej przepisały stworzony 
Kodeks i umieściły na gazetce na korytarzu szkolnym. 
Karta pracy : „Kodeks zachowania się ucznia w szkole”.    
                  

2. Nauczyciel:, Kiedy ktoś jest wściekły nie musi koniecznie wrzeszczeć na całe 
gardło, tupać nogami, uderzać z całej siły, psuć czegoś itp. Można pozbyć się 
swojej złości w zupełnie inny sposób. Każdy człowiek ma na to swoje metody. 

 Ćwiczenie: „GDYBYM BYŁ WŚCIEKŁY...”  

 Dzieci zapisują – każde dla siebie, – co do tej pory robiły, aby poradzić sobie ze 
swoją złością, na przykład: 
– jeździły na rowerze; 
– uderzały w bokserski worek treningowy; 
– głośno gwizdały; 
– biegały wkoło bloku;  
– rzucały z całej siły piłką o ścianę; 
– wskoczyły do wanny z zimną wodą; 
– słuchały muzyki; 
– poszły spać; 
– i tak dalej...  
REFLEKSJA:  Najlepsze i najbardziej oryginalne pomysły zapisywane są na 
plakacie, wywieszonym w dobrze widocznym miejscu w klasie.  
     
3. Nauczyciel: Redukowanie agresji należy zacząć od nauczenia się empatii.  
Empatia to bardzo ważna umiejętność. To właśnie jej brak „ zachęca” do 
agresywnych zachowań. 
Empatia – to przyjmowanie punktu widzenia innych ludzi i wczuwania się w ich 
emocje. 
Ćwiczenie: „Nierozwiązany konflikt”. 
 
Przypomnij sobie kłótnię, która spowodowała, że czułeś się zły. Spróbuj teraz 
jeszcze raz przeżyć tę sytuację. Co wtedy słyszałeś? Jak się czułeś? Co wtedy 
powiedziałeś? Co wtedy zrobiłeś? Przypomnij sobie każde słowo, które wtedy 
zostało powiedziane. A teraz pozwól odejść tym wspomnieniom. Teraz spróbuj 



przeżyć tę sytuację, wyobrażając sobie, że jesteś osobą, która cię wtedy 
zdenerwowała. Jak teraz przeżywasz tę sytuację? Teraz pozwól odejść swoim 
wspomnieniom. Stań się znowu sobą… Powoli powróć do teraźniejszości.  
 
Omówienie: 
 - Czy bez trudu przypomnieliście sobie sytuację konfliktową? 
 - Czy potrafiliście się wczuć w sytuację osoby, która Was zdenerwowała? 
 - Czy, ponownie analizując sytuację, lepiej zrozumieliście siebie i osobę, która 
wzbudziła w Was złość? 
 - Jak zachowalibyście się w tej sytuacji, gdyby ponownie się wydarzyła? 
 
4. Nauczyciel: Istotną sprawą w przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym 
jest rozwijanie asertywnosci u dzieci. 
Dziecko musi wykształcić u siebie świadomość swoich praw, umiejętność 
wyrażania odmowy bez narażania się na jej przykre konsekwencje. 
Asertywność to umiejętność mówienia „ nie” w rożnych sytuacjach. 
Asertywność wiąże się z wiarą w siebie, siłą woli i odwagą. 
Jeśli postąpisz w sposób asertywny, wszelkie błędy będziesz postrzegać 
pozytywnie, jako okazję do nauki i lepszego działania następnym razem. 
 
Scenka: 
Trzech rożnych chłopców i ich odpowiedzi, gdy zostaną poproszeni o 
pożyczenie cennej książki, potrzebnej Sylwii do napisania referatu. 
 
Chłopiec 1 
Odpowiedź: Jeszcze czego, żebyś mi zniszczył! Znam takich brudasów! 
 
Chłopiec 2 
Odpowiedź: Możesz skorzystać z tej książki u mnie w domu, nie mogę jej 
wynosić z domu. Kiedy chcesz przyjść? 
 
Chłopiec 3 
Odpowiedź: Proszę weź tę książkę. (Ojej, co powie na to mama?) 
 
Nauczyciel: Czy zauważyliście różnicę? 
Praca w grupach  ( uczniowie podzieleni na 3 grupy) 
 
Grupa I – odpowiedź chłopca 1 jest agresywna, obrażająca rozmówcę. Chłopiec 
ceni tylko siebie. 
Grupa II - odpowiedź chłopca 2 jest asertywna pozwalająca w mądry sposób 
rozwiązać problem. Uczeń nie obraża innych i nie rezygnuje ze swoich praw. 
Grupa III - odpowiedź chłopca 3 jest uległa. Chłopiec naraża się na kłopoty, a 
nie potrafi odmówić, ceni tylko innych. 



 
Nauczyciel: Asertywnosci można się nauczyć. Bardzo pomaga w utrzymaniu 
prawdziwych przyjaźni, w zachowaniu zadowalających kontaktów z kolegami i 
koleżankami.  
Nie jest łatwo powiedzieć „nie”, ale jeśli nie chcesz mieć dużych kłopotów 
poćwicz.  
 
Ćwiczenie: Uczniowie otrzymują Kwestionariusz asertywnosci. Zaznaczają 
kółeczkiem, jeśli czują się skrępowani w którejś sytuacji. 
 
Jak wiele sytuacji byłoby dla Ciebie trudnych? Porozmawiaj na ten temat z 
kolegą z ławki. Czy jego odpowiedzi są podobne?  
                                     
5. Nauczyciel: Gdy jakieś dziecko czuje się urażone, jest zdenerwowane i kiedy 
nie potrafi lub nie chce bezpośrednio mówić o swoich uczuciach – w takich 
przypadkach pierwszą pomoc do odreagowania mogą stanowić „Kartki złości”, 
które są do dyspozycji w każdej chwili ( umieszczone na tablicy). 
„Kartki złości”  przygotowywane są wspólnie przez grupę. Można im nadać 
szczególną formę, na przykład brzegi wyciąć w zygzakowate linie, pomalować 
je na różne kolory, na przykład na czerwony – jesteśmy „czerwoni” ze złości 
albo po prostu podpisujemy je: „Karta złości”. 
Zdenerwowane dziecko bierze jedną z nich, zapisuje spontanicznie, co w 
danym momencie czuje, takimi słowami, które właśnie przychodzą mu do 
głowy. Potem mnie tę kartkę i „wyrzuca” swoją złość do specjalnego „kosza 
złości”. 
Od czasu do czasu ta zebrana wściekłość jest wspólnie spalana – oczywiście 
bez uprzedniego czytania – na przykład w czasie dnia poświęconego przyjaźni. 
Przy pomocy „Karty złości” odreagowywana jest jedynie pierwsza złość. 
Związane z nią problemy nie znikają, ale ich rozwiązywanie zwykle dopiero 
wtedy staje się możliwe. 
 
6. „CZAR PRZECIWKO ZŁOŚCI”  
Nauczyciel: a teraz wyślę Was w podróż do krainy fantazji. Pomagę Wam od-
prężyć się, mówię:                                                      
„Zamknij oczy i wsłuchaj się w swoje wnętrze. Głęboko w twoim ciele siedzi 
gdzieś złość, najczęściej doskonale ukryta, ale czasem wydostaje się ona 
zupełnie niespodziewanie na zewnątrz, czy tego chcesz, czy też nie... Poczuj 
twoją złość... Gdzie ona siedzi?... Wędruj przez całe ciało... Jak odbierasz teraz 
swoją złość?... Co robi ona właśnie w tym momencie?... A teraz wyobraź sobie, 
że mógłbyś napełnić nią czarodziejski dzban... Wydobądź swoją złość z twojego 
wnętrza, ale bardzo ostrożnie, tak aby się nie obudziła... Napełnij nią 
czarodziejski dzban... uważaj, oby jej nie uronić... Dzban zaczaruje twoją 
złość... Kiedy ją z niego wylejesz, będzie ona zupełnie zmieniona... zaraz 



zobaczysz... Opróżnij dzban... Co zrobiło się z twojej złości? Zwierzę, które 
szybko ucieka?... Drzewo z powyginanymi, trzęsącymi się konarami?... 
Dinozaur, który staje na tylnych łapach i wydaje groźne dźwięki?... Skala, duża i 
ciężka mocno osadzona w ziemi?... Albo może... 
Wsłuchaj się w swoje wnętrze. Twoja złość znikła. Zaczarowałeś ją. 
Zapanowałeś nad nią. Jesteś teraz wolny i spokojny, całkowicie odprężony i 
zadowolony... Przezwyciężyłeś swoją złość...” 
 
7. Każdy uczeń kończy zdanie: Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się, 
że… 
8. Zakończenie lekcji. Pożegnanie. 
 
 

Opracowała i przeprowadziła: 
                                                                                                      Helena Gut 

                                                                                                          (wychowawca klasy V) 
Zał. 
 
 
„Kodeks zachowania się  ucznia w szkole” 
 

• Niszcz gazetki 
• Nie pluj 
• Krzycz 
• Biegaj 
• Śmieć 
• Nie podstawiaj nóg 
• Nie przepychaj się 
• Bądź kulturalny 
• Nie niszcz łazienek 
• Stawiaj plecaki przy scianie 
• Pisz po ścianach 
• Nie biegaj 
• Nie siadaj na parapetach 
• Trzaskaj drzwiami 
• Bądź tolerancyjny 
• Nie niszcz gazetek 
• Nie śmieć  
• Nie pisz po ścianach 
• Pluj 
• Nie krzycz 
• Nie zbiegaj po schodach 
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Kwestionariusz asertywnosci 

Zaznacz kółeczkiem, jeśli czujesz się skrępowany w którejś sytuacji. 
 

1. prosisz kolegę, żeby pożyczył Ci długopis; 
2. mówisz komuś, że go nie lubisz; 
3. prosisz w sklepie o wymianę uszkodzonego towaru; 
4. będąc w nowym mieście pytasz jak dojść  np. na rynek; 
5. przypominasz koleżance, że jest Ci winna pieniądze’ 
6. mówisz, że nie przyjdziesz do znajomych na imieniny; 
7. przyznajesz, że nie miałeś racji; 
8. koleżanka pyta, czy kupiła ładną sukienkę, a Tobie podoba się inna; 
9. odmawiasz zapalenia papierosa; 
10. zabierasz głos publicznie; 

musisz przejść pomiędzy grupą młodzieży stojącą koło Twojego domu.  
 

 


