
Przygotowała: Małgorzata Szczurek

Gimnazjum Nr 4 w Świdnicy

KONSPEKT LEKCJI WYCHOW AWCZEJ W GIMNAZJUM

KLASA I

Temat: Jak rozładować napiętą atmosferę, czyli walka z agresją.

Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele:

•  Uświadomienie sobie przez uczniów, czym jest agresja i jakie są źródła przemocy.

•  Zachęcanie uczniów do zastanowienia się nad swoim zachowaniem i postawą.

•  Znalezienie sposobów przeciwdziałania i zwalczania zachowań agresywnych.

•  Wzmocnienie więzi miedzy uczniami w klasie.

•  Kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Formy: praca indywidualna i zbiorowa. Praca w grupach.

Metody: burza mózgów, dyskusja, pogadanka.

Materiały : szary papier, kredki, pisaki, cegiełki do budowy domu.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć w postaci opowiadania.

Żyjemy na Kontynencie, tu gdzie jesteśmy ludzie potrafią się przyjaźnić, kochać, czuć

się bezpiecznie. Nawet, gdy pojawia się złość, to nie dominuje, ludzie potrafią sobie

wybaczać i starają się nad sobą pracować, aby nie być dla innych zagrożeniem. W pobliżu

naszego kontynentu jest wyspa zwana „Agresją”. Panuje tam tylko złość. Cała wyspa jest nią

zaminowana. Wielu ludzi próbowało już ją rozminować, ale wszystkie akcje kończyły się

niepowodzeniem, prawie wszyscy zaginęli bez śladu. Próbowali oni agresję zwalczać siłą, co

tylko spowodowało jej rozrost. Teraz już wiadomo, że „Agresja” jest niezniszczalna za

pomocą złości. Dlatego powołano nas do Specjalnej Ekspedycji Ratunkowej, której zadaniem

jest rozminowanie wyspy, aby nie wchłonęła Kontynentu.



Na wyspie jest życie- wiemy to, bo sondy odebrały sygnały. Okazało się, że żyją tam

nieszczęśliwe istoty, już nie ludzie, bo zatracili zdolność współodczuwania, dominuje w nich

lęk, wstyd, złość. Chcą jednak pomocy, aby znów stać się ludźmi, ale sami nie są w stanie

tego osiągnąć; nie są w stanie również pomóc naszej Ekspedycji, ponieważ nie wiedzą jak

i boją się wszystkich ludzkich zachowań. Mają jednak zakodowany w sobie obraz szczęścia

i tęsknotę za nim, chociaż nie wiedzą już dokładnie, jak to szczęście wygląda i na czym

polega.

Jako członkowie Grupy Ratunkowej musimy dobrze przygotować się do ekspedycji,

jeśli nasza misja się nie powiedzie Kontynentowi grozi zagłada.

2. Co to jest agresja?

Kiedy już będziemy na wyspie z pewnością będziemy przeżywać trudne emocje:

gniew, złość, smutek, niepewność, które mogą prowadzić do zachowań agresywnych.

a) Z czym kojarzy się nam słowo „agresja”- burza mózgów. Nauczyciel

zapisuje na tablicy propozycje zgłaszane przez uczniów.

b) Formułujemy definicję: agresja związana jest z siłą, przemocą fizyczną,

narzucaniem swojej woli, z niszczeniem. Ma różne postaci: może to być

złość, wściekłość, którą się odczuwa lub widzi np. grymas na twarzy,

nieprzyjemne słowa, bójki, niszczenie przedmiotów, zmuszanie innych, aby

robili to, co ja chcę.

3. Jak czujecie się, gdy inni są wobec was agresywni?

A) Uczniowie przypominają sobie sytuację, w której ktoś potraktował ich agresywnie

i próbują odpowiedzieć na pytania: jak się wtedy czuli, czy reagowali agresywnie, czy mieli

ochotę, by nadal utrzymywać kontakt z tą osobą?

B) Po wspólnej rozmowie uświadomienie uczniom jak czują się osoby, gdy

wypowiadający się uczniowie zachowują się agresywnie.

4. Czy zgadzacie się z twierdzeniem: „Miejscem narodzin przemocy jest zawsze sumienie

człowieka, czyli moje własne serce? Dyskusja

Nauczyciel kieruje dyskusją zadając pytania pomocnicze: czy staram się pracować nad sobą?

Jakich szukam dla siebie wzorców? Kto może być autorytetem?



5. Jak możemy sobie poradzić z własną i cudzą złością oraz agresją? Jak rozminować

„Agresj ę”?-  Zastanówmy się nad tym, jak nie dać się ponieść złości, aby nie karmić Agresji.

Na podstawie wypowiedzi uczniów następuje sporządzenie katalogu sposobów radzenia sobie

ze złością i agresją- nauczyciel zapisuje pomysły uczniów na tablicy.

6. Budowanie domu. W trakcie Ekspedycji Ratunkowej mamy ze sobą współpracować, tylko

wtedy zatrzymamy rozrastającą się wyspę „Agresję”. Dla naszej misji niezbędne jest, byśmy

czuli się ze sobą bezpiecznie i ufali sobie, potrzebne jest nam też bezpieczne schronienie, dom

gdzie będziemy mogli odpocząć i nabrać sił. Budując dom musimy pamiętać, aby znalazło się

tam miejsce gdzie będziemy się mogli zaopiekować osobami, które wrócą ranne z wyjścia

w teren, mają zranione uczucia po zetknięciu się z agresją „żywych min” i innymi przykrymi

doświadczeniami na wyspie.

Uczniowie pracując w czterech grupach konstruują dom dla ekipy ratunkowej wykorzystując

szary papier, klej, kredki, pisaki oraz cegiełki z napisami: wzajemne zaufanie, zabawa,

wzajemna akceptacja, szacunek, kłótnia, humor, umiejętność słuchania drugiego, pomaganie

sobie, dawanie wsparcia, przebaczanie, serdeczność, opiekuńczość, szczerość, niektóre

cegiełki są bez napisu, uczniowie mogą sami wpisać pojęcia.

7. Każda z grup prezentuje swój dom.

8. Podsumowanie lekcji.

Przy opracowywaniu scenariusza lekcji wykorzystano elementy programu profilaktycznego-

wychowawczego „Saper, czyli jak rozminować agresję” autorstwa R. Knez, W. Słoniny.


