
Scenariusz lekcji wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej 
 
 
Temat: Moje mocne strony 
 
Cel główny: Budowanie pozytywnej samooceny i kształtowanie poczucia własnej wartości. 
Cele operacyjne: 
Uczeń:  
- uświadamia sobie swoje mocne strony 
- potrafi je u siebie rozpoznawać 
 
Środki dydaktyczne: 
Szary papier, flamastry, papier xero, klej 
Metody: 

•  Praktyczne: ćwiczenia praktyczne 
•  Problemowe: aktywizujące- burza mózgów 
•  Podające: rozmowa, pogadanka 

Formy: 
•  indywidualna 
•  zespołowa           
                                                                                                                                                              

Czas: 45 min. 
 
Przebieg zajęć: 
1. Podanie tematu  i celu zajęć. Rundka wstępna 
Uczniowie siedzą w kręgu i kończą zdanie: „Ludzie mówią, że jestem dobry (dobra)                  
w ...”.  
2. Wprowadzenie do tematu zajęć 
Prowadzący trzyma w ręku  arkusz papieru z napisem: „ Jestem piękna, mądra i kulturalna”. 
Tłumaczy wszystkim, że warto każdego dnia myśleć o sobie pozytywnie. Nasza samoocena 
ma bowiem wpływ na to, jak się zachowujemy, jakich wyborów dokonujemy- oddziałuje 
zatem na naszą rzeczywistość. Gdy przez cały dzień słyszy się o sobie negatywne uwagi, to 
poczucie pewności siebie maleje. Pozytywne uwagi i myśli wzmacniają wiarę we własne 
możliwości. 
3. Burza mózgów 
Uczniowie dzielą się z klasą uwagami ich dotyczącymi, które zdarza im się słyszeć od innych 
przez cały dzień (uwagi od rodziców, nauczycieli, kolegów). Następnie zapisują te uwagi na 
szarym papierze, umieszczonym na tablicy. Kiedy uczniowie wymieniają negatywne opinie, 
nauczyciel odrywa ze swojego arkusza kawałek papieru. Natomiast przy pozytywnych 
uwagach –przykleja oderwany kawałek. Podsumowując tę cześć zajęć, wychowawca 
podkreśla, że pozytywne uwagi, które słyszymy od innych wprowadzają nas w dobry nastrój, 
powodują, że utwierdzamy się w poczuciu wartości. 
4.  Papierowa postać 
 Nauczyciel prosi  o wydarcie z kartki papieru  swojej postaci. W kontur postaci uczniowie 
wpisują swoje mocne strony (co najlepiej potrafią robić moje ręce, mój brzuch, moja głowa, 
moje nogi, np.: 
- moje ręce najlepiej grają na pianinie – informację wpisują w kształt rąk 
- moje nogi najlepiej tańczą- zapisują w konturze nóg) 
 Następnie uczniowie kolejno mówią co najlepiej lubi  robić ich wybrana część ciała, i co 
sprawiło im największą trudność, a co było dla nich łatwe w tym zadaniu. 
 



6. Liścik 
Uczniowie otrzymują  kartki z niedokończonym zdaniem zaczynającym się od słów: Lubię, 
gdy ty…Następnie uzupełniają jego treść w zależności od tego, do kogo ma on być 
skierowany i podają do osoby siedzącej w kole po jego prawej stronie. Nauczyciel czuwa nad 
tym, aby każdy otrzymał liścik. Chętni odczytują swoją korespondencję. 
8.  Rundka końcowa                                                                                                                                         
Każdy uczeń kończy zdanie: Na dzisiejszych zajęciach zaskoczyło mnie… 
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