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I Wstęp 

 
Agresja to nieusprawiedliwione społecznie zachowanie mające na celu wyrządzenie 

komuś krzywdy lub zniszczenie (zabranie) własności. 
Rodzaje agresji: 
– fizyczna: bicie, kopanie, gryzienie; 
– słowna: wyzwiska, wulgaryzmy, groźby; 
– wroga: wyrządzanie zła; 
– instrumentalna: zabieranie, niszczenie rzeczy; 
– zimna: gesty, spojrzenia, zastraszanie. 
Profilaktyka  to zapobieganie przemocy w szkole i ochrona uczniów przed 

zagrożeniami.  
Celem działań profilaktycznych jest wspieranie dzieci w rozwoju osobowym, dbanie 

o zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniom w zdobywaniu 
wiedzy o zagrożeniach oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania im. 

Program profilaktyczny „Stop przemocy” ma charakter wczesnej profilaktyki 
przeciwdziałania agresji w szkole. 

Celem programu jest wspomaganie i ukierunkowanie uczniów w ich rozwoju 
osobowym, aby radzili sobie i rozwiązywali problemy, które dostarcza im życie, byli otwarci, 
rozumieli siebie i innych, potrafili współżyć z rówieśnikami. Dlatego należy wyposażyć 
dzieci w praktyczną wiedzę o sobie i o sposobach radzenia sobie z trudnościami. 

Program akcentuje potrzebę rozwijania umiejętności współpracy, komunikacji, 
samooceny, akceptacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Kładzie 
szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dzieci, integrowanie zespołu klasowego, 
wypracowanie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji, sytuacji trudnych. 

Program dotyczy klas IV – VI szkoły podstawowej i obejmuje tematy dotyczące: 
koleżeństwa, przyjaźni, relacji w grupie, tolerancji, agresji, asertywności, rozwiązywaniu 
konfliktów. Powstał w oparciu o szkolny program profilaktyczny. Prowadzenie zajęć według 
tego programu wymaga odpowiedniej wiedzy o dziecku, jak i praktycznych umiejętności 
komunikowania się. Stosowanie metod aktywizujących ułatwi pokonanie trudności, 
a przeżycie różnych sytuacji dostarczy wielu emocji i ułatwi zrozumienie zagadnień. 

Czas realizacji programu obejmuje 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia warsztatowe 
można przeprowadzić z dziećmi w ciągu dwóch lub trzech dni po 2x5 godzin lub 2x3 godziny 
i 1x4 godziny. Przy takim prowadzeniu zajęć nauczyciel nie musi przyspieszać wykonania 
poszczególnych ćwiczeń, aby zmieścić się w czasie 1 godziny lekcyjnej. Jednak realizacja 
programu będzie zależała w szczególności od inwencji i samodzielności nauczyciela 
prowadzącego te zajęcia. 

 
 

II Cele programu 

Celem programu jest utrwalenie postaw i zachowań warunkujących prawidłowy 
rozwój dzieci. Podstawowym założeniem programu jest znalezienie przyczyny stosowania 
agresji i przemocy poprzez systematyczne działania, dialog i aktywne uczestnictwo. 
Nauczyciel, który będzie realizował zajęcia z programu „Stop przemocy” powinien wspierać 
uczniów w kształtowaniu osobowości oraz pomógł wychowankom „otworzyć się”. Należy 
twórczo podejść do tematu, uczyć metodami aktywizującymi, motywować uczniów przez 
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zwracanie uwagi na ich mocne strony, budować grupy i zachęcać do współpracy. 
Szczególnym zadaniem dla nauczyciela będzie zaobserwowanie, które dzieci się izolują bądź 
są odrzucane przez grupę. Konieczne wtedy będzie szukanie sposobów zbliżenia tego ucznia 
do rówieśników, ponieważ brak więzi z innymi prowadzi do osamotnienia, depresji, agresji 
i przemocy. Ważne jest stworzenie dobrej atmosfery, spisanie kontraktu, w którym 
uwzględnione zostaną zasady i reguły obowiązujące uczestników spotkań. Pozwoli to na 
zbudowanie wzajemnego zaufania. 

Przez stopniową realizację programu uczniowie powinni osiągnąć emocjonalną 
dojrzałość oraz przyjąć taką postawę, która umożliwi im nawiązanie koleżeńskiej relacji 
z rówieśnikami, właściwe zrozumienie odpowiedzialności i kierowanie się w życiu 
najważniejszymi wartościami. 

 
Cele główne programu. 

1. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. 
2. Wzmocnienie czynników chroniących. 
3. Eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im. 
4. Zwiększenie poczucia własnej wartości i podwyższania własnej samooceny. 
5. Stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej i rozwijanie umiejętności inter-

personalych. 
6. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów. 
7. Kształtowanie osobowości uczniów. 
 

Cele kształceniowe programu. 

1. Wprowadzenie do pracy poprzez wspólne stworzenie kontraktu gwarantującego poczucie 
bezpieczeństwa. 

2. Integrowanie zespołu klasowego. 
3. Kształtowanie właściwego stosunku do swoich potrzeb i emocji. 
4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i umiejętności szukania 

pomocy. 
5. Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron – poznanie siebie. 
6. Uczenie przeżywania życia w wartościowy i odpowiedzialny sposób. 
7. Rozwijanie umiejętności współpracy. 
8. Doskonalenie umiejętności komunikowania się. 
9. Kształcenie sprawności mówienia i otwartości. 
10. Uczenie podejmowania ważnych decyzji. 
11. Kształcenie umiejętności oceny najważniejszych wartości w życiu człowieka. 
12. Budowanie u uczniów poczucia wartości. 
13. Uczenie umiejętności rozpoznawania zachowań asertywnych i agresywnych. 
14. Rozwijanie aktywności i twórczego myślenia uczniów. 
15. Przygotowanie do życia społecznego i rozwijanie właściwych postaw. 
 

III Materiał nauczania.  

Główny materiał profilaktyczny ujęty jest w formie 10 scenariuszy lekcji. 
 
Treści: 

1. Poznajemy siebie. 
2. Jacy jesteśmy? 
3. My na bezludnej wyspie. 



 

6 

4. Poznajemy swoje uczucia. 
5. Jak radzić sobie z uczuciami? 
6. Sytuacje trudne i konfliktowe. 
7. Radzimy sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. 
8. Agresywnie czy asertywnie. 
9. Mówimy „nie”. 
10. Wśród moich koleżanek i kolegów. 
 

Tematyka 
Poznajmy się. Jakie masz zainteresowania? Poznaj swoje potrzeby. Dostrzegaj potrzeby 
innych. Integracja klasy. Klasa jako grupa. Ja w grupie. Mieć kolegę i koleżankę. Akceptacja 
siebie. Dobre i słabe strony. Samoocena. Problem odrzucenia. Tolerancja. Wzajemne postawy 
i dążenia. Osiąganie celów. Komunikacja. Wspólne działania. Normy życia społecznego. 
Agresja i asertywność. Mówimy nie w różnych sytuacjach. Być agresywnym czy 
asertywnym. Podejmowanie decyzji. Rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych. 
Presja grupy. Jestem sobą. Mam przyjaciół. Jestem otwarty i życzliwy. Nie stosuję przemocy. 
 

Pojęcia: 
Normy grupowe. Kontrakt grupowy. Obraz siebie. Samoocena. Mocne i słabe strony. 
Potrzeby. Konflikt. Problem. Rozwiązywanie konfliktów i problemów. Decyzje. 
Podejmowanie decyzji. System wartości. Przyjaźń. Koleżeństwo. Tolerancja. Akceptacja. 
Odrzucenie. Uczucia. Rodzaje uczuć. Emocje. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Przekaz 
informacji. Agresja. Asertywność. Bycie sobą. 
 

Cele i zadania. 
1. Wzmocnienie samooceny ucznia. 
2. Kształtowanie umiejętności prezentowania swoich dobrych stron/zalet. 
3. Wykształcenie potrzeby mówienia o uczuciach. 
4. Akceptowanie wszystkich członków grupy. 
5. Podkreślenie jak ważna jest atmosfera w klasie. 
6. Uwrażliwienie na krzywdę (w tym osoby odrzuconej). 
7. Uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez umiejętne postępowanie. 
8. Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi uczuciami. 
9. Wyposażenie uczniów w umiejętności komunikowania się. 
10. Wypracowanie umiejętności odmawiania. 
11. Rozróżnianie zachowań agresywnych i asertywnych. 
12. Ćwiczenia postawy asertywnej. 
13. Pomoc w nawiązywaniu życzliwych postaw. 
14. Rozładowanie napięć poprzez zabawę. 
 

Cele operacyjne: 
(Uczeń) 

– poznaje samego siebie; 
– jest otwarty; 
– ma poczucie własnej wartości; 
– zna swoje dobre i słabe strony/zalety; 
– przyjmuje właściwy system wartości; 
– respektuje normy grupowe; 
– wyraża swoje sądy i oczekiwania; 
– rozumie wagę określonych ról w grupie; 



 

7 

– stara się być dobrym kolegą; 
– stosuje metody aktywnego słuchania; 
– koncentruje się na rozmowie; 
– radzi sobie w trudnych sytuacjach; 
– uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów; 
– jest odpowiedzialny; 
– zna pojęcia: agresja, asertywność; 
– rozróżnia zachowania agresywne i asertywne; 
– rozumie, co to są uczucia i emocje; 
– rozróżnia sposoby wyrażania uczuć i emocji; 
– analizuje sytuacje, wnioskuje; 
– rozumie potrzeby innych; 
– potrafi zaoferować swoją pomoc; 
– jest aktywny; 
– nie stosuje przemocy; 
– jest życzliwy 
 

 

IV Metody i techniki pracy. 

Treści przekazywane są dzieciom w formie zabawy, inscenizacji, analizy sytuacji, 

ćwiczeń, pracy grupowej. Dzieci same dochodzą do tych treści, odpowiadają na pytania, 

wykonują zadania i ćwiczenia, ustosunkowują się do historyjek zawartych w scenariuszach, 

omawiają sytuacje, tworzą plakaty. Są otwarci, podejmują działania i rozwiązują problemy. 

Krąg uczuć 

Krąg uczuć sprzyja rozwijaniu umiejętności wyrażania uczuć, słuchania odczuć 

innych. Umożliwia nawiązanie kontaktu emocjonalnego i wzrokowego. 

Drama 

Polega na analizie danego zagadnienia poprzez wejście w sytuację osób, które 

rzeczywiście przeżywają omawiany problem. Technika ta wyzwala emocje, umożliwia 

bezpośrednie doświadczenie danego tematu. 

Dyskusja 
Polega na zbiorowym roztrząsaniu problemu. Istotą dyskusji jest szczera wymiana 

poglądów oraz próba ich uzasadnienia. Dzieci wymieniają poglądy, wypowiadają się, starają 

się dojść do wspólnych wniosków. Dyskusja może zakończyć się wspólnym wykonaniem 

plakatu. 

Burza mózgów 

Istotą burzy mózgów jest zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na 

rozwiązanie jakiegoś problemu. 
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Pogadanka 

Polega na rozmowie nauczyciela z uczniem. Nauczyciel musi przewidywać, jaką ma 

uzyskać odpowiedź. Bazuje na częściowej wiedzy uczniów i na ich doświadczeniu. Pytania 

powinny aktywizować uczniów do myślenia i gotowości podjęcia dialogu. 

Metoda przypadku 

Metoda polegająca na uczeniu się rozwiązywania problemów (konfliktów). Metoda 

ta wywołuje duże zainteresowanie dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu problemów 

zawartych w odpowiednio dobranych sytuacjach. Uczniowie analizują i dyskutują nad 

zdarzeniem zaprezentowanym przez nauczyciela. 

Praca w małych grupach 

Uczniowie są podzieleni na małe zespoły (4-5 osób), które pracują nad tymi samymi 

lub innymi problemami. Następnie przedstawiciele zespołów przedstawiają wnioski na forum 

całej klasy – grupy. Metoda ta daje uczniom możliwość wykazania inicjatywy, uaktywnia ich. 

 

 

 

V Osiągnięcia  

Po zakończeniu realizacji programu uczeń nabywa umiejętności: 

– planowania i podejmowania działań na rzecz grupy; 
– słuchania, komunikowania się w grupie; 
– samooceny; 
– zachowania się w trudnych sytuacjach; 
– rozwiązywania konfliktów; 
– nawiązania bliskich i serdecznych kontaktów opartych na przyjaźni, sympatii, akceptacji, 

tolerancji; 
– określania cech ważnych w budowaniu więzi duchowej; 
– dostrzegania i prezentowania swoich dobrych i złych stron/zalet; 
– wyrażania uczuć; 
– określania różnych rodzajów uczuć; 
– rozmawiania o swoich potrzebach; 
– radzenia sobie z trudnymi uczuciami i emocjami; 
– prowadzenia dyskusji i spokojnej rozmowy; 
– rozumienia, że egzystowanie w grupie wymaga kompromisów; 
– zapobiegania konfliktów poprzez umiejętne postępowanie; 
– dostrzegania wartości w życiu człowieka. 
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VI Ewaluacja programu 

Wdrażanie programu profilaktycznego oceniane będzie bieżąco i okresowo w formie 
uwag, obserwacji, propozycji i ankiety. 

Ewaluacja całego programu nastąpi po trzech latach. 

VII Wstęp do scenariuszy 

Scenariusze zajęć dotyczą głównie następujących zagadnień: 

– samooceny ucznia; 

– integracji klasowej; 

– rozwiązywania konfliktów. 

Są to zajęcia dotyczące budowania atmosfery zaufania w klasie, poczucia własnej 

wartości, uczenia się porozumiewania, uczenia się zachowań asertywnych. 

Scenariusze zajęć są tylko pewnym schematem zajęć, ponieważ z doświadczenia 

wiem, że pewne ćwiczenia i czas ich trwania zależeć będą od stopnia integracji klasy, ich 

kondycji psychofizycznej i dotychczasowych doświadczeń w pracy w tym stylu. Jeżeli 

nauczyciel prowadzący zauważy, że aktywność uczniów maleje, podejmuje decyzję, z któ-

rych ćwiczeń może zrezygnować, sam musi zadecydować, jakie elementy będą zastosowane. 

Ważne jest, aby główne cele zostały zrealizowane. 

Należy umożliwi ć dziecku poznanie siebie, bowiem ten rodzaj wiedzy jest ważnym 

ogniwem aktywności. Przeżywanie uczuć i emocji jest naturalną reakcją, jednak ta sfera życia 

emocjonalnego stanowi źródło wielu nieporozumień. A właśnie wyrażanie uczuć i emocji jest 

bardzo ważne w rozwoju osobowym. Znając siebie, rozumiejąc innych, człowiek czuje 

zadowolenie, staje się bardziej szczęśliwy, a to stwarza podstawy skuteczniejszego działania 

i zachęca do refleksji nad sobą i swoimi relacjami z ludźmi. To, co naprawdę jest ważne to 

kontakty z rówieśnikami i ich wzajemne relacje. 

Umiejętność nawiązywania kontaktów w grupie, zachowania się wśród innych, 

przestrzegania norm społecznych, porozumiewania się i podejmowania określonych ról 

w grupie to istotny czynnik zdrowia psychicznego i rozwoju osobowego. 

Uczenie się rozwiązywania konfliktów bez naruszania tożsamości lub godności jego 

uczestników jest jedną z umiejętności interpersonalnych, którą uczeń powinien nabyć. 

Umiejętność rozróżniania metod stanowczego (asertywnego) i agresywnego sposobu komuni-

kowania się jest ważna w relacjach międzyludzkich. 

Na zajęciach uczniowie kształtują umiejętności dialogu i słuchania innych, 

współdziałania i współtworzenia wspólnoty klasowej. Wzajemnie poznają się, budują 
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atmosferę zaufania, rozpoznają agresję i radzą sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia 

powiększają wiedzę o sobie. 

Po ćwiczeniach i zajęciach należy uczniom dać czas na komentarze i pytania. Ważne 

jest, aby mieli możliwość porozmawiania o sytuacjach i wyrażania swoich emocji. 

Proponowane scenariusze nie są konspektami, stąd brak w nich np: czasu trwania 

ćwiczeń, tego jak uczniowie mogą podsumować ćwiczenia czy zadania, jakie są wnioski 

końcowe, ponieważ to, co zostanie wypracowane będzie zależne od grupy (sposobu pracy, 

analizowania i wnioskowania). Czasami pojawią się moje sugestie i komentarze przy 

metodzie np: pogadanka. 

Konspekt lekcji wiąże nauczyciela i nie pozwala patrzeć mu wnikliwie na pracę 

uczniów, ponieważ chce „zmieścić się w czasie”. Natomiast tutaj, jeśli dzieci będą chciały 

dłużej porozmawiać i pobawić się, to należy im to udostępnić, a inne treści zrealizować 

później. Nie należy też kurczowo trzymać się czasu określonego w scenariuszu 45 min. Praca 

uczniów ma być spontaniczna, otwarta i zawierająca ich własne przemyślenia. 
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VIII Scenariusze zaj ęć. 

Temat: Poznajmy si ę. 
 

Cele: 

1. Stworzenie okazji do wzajemnego poznania się. 

2. Integracja grupy, rozładowanie napięć.  

3. Przybliżenie idei programu. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– umie w obecności osób z grupy powiedzieć coś o sobie; 

– jest otwarty; 

– umie pracować w grupie; 

– lepiej poznaje osoby tworzące grupę; 

– docenia efekt wspólnej pracy; 

– analizuje i wnioskuje. 

 

Metody i techniki pracy: praca w grupie, zabawa „Węzeł” i „Zapraszam wszystkich”, praca 

indywidualna, rozmowa nauczająca. 

 

Pomoce dydaktyczne: kolorowe kartki, pisaki, flamastry, duży arkusz papieru. 

Czas: 45 min 

W początkowej fazie proponujemy uczniom ćwiczenia, które nie zmuszają ich do 

zbyt dużego „otwarcia się”. Na początku zajęć, przy okazji przedstawienia celów programu, 

dobrze jest powiedzieć uczniom, że bardzo ważnym elementem jest budowanie atmosfery 

zaufania, słuchania bez uprzedzeń i osądzania. Celem pierwszych spotkań jest rozładowanie 

napięć, integrowanie zespołu w formie zabawy, dzięki której możemy pokazać jak efektywna 

jest współpraca w grupie w realizowaniu celów. 

Przebieg zajęć 

1. Rozmowa wstępna. Podanie celów spotkań. 

– poznanie siebie, swoich sukcesów, zalet; 

– poznanie swoich uczuć w różnych sytuacjach; 

– integrowanie grupy (wspólna praca, odpowiedzialność za podjęte działania); 

– sytuacje konfliktowe i sposoby radzenia z nimi. 
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2. Uczniowie siadają w kręgu i podają sobie ręce na przywitanie. Następnie każdy 

przedstawia się i w 2 – 3 zdaniach mówi o sobie. 

3. Zaproszenie do zabawy – „Zapraszam wszystkich, którzy ...”. 

Wszyscy uczestnicy zabawy siedzą na krzesłach. Jedna osoba stoi w środku i wydaje 

polecenia np: „Zapraszam wszystkich, którzy lubią lody, lato, wiosnę, filmy, słodycze itp.”. 

Osoby, których dotyczy polecenie zamieniają się miejscami. Osoba, która nie zdąży zamienić 

miejsca zostaje w środku kręgu i wydaje w grupie kolejne polecenia. 

4. Nauczyciel rozdaje kolorowe kredki i prosi uczniów, aby napisali jak najwięcej informacji 

o sobie (bez podania imienia i nazwiska). Następnie wrzucają do pudełka swoje kartki. 

Każdy uczeń losuje kartkę, a nauczyciel odczytuje głośno, co jest na niej napisane. 

Zadaniem pozostałych jest odgadnięcie, kim jest ta osoba. 

5. Zaproszenie do zabawy. 

Uczestnicy grupy chodzą swobodnie po sali i witają się na różne sposoby np: jak 

małe dzieci, serdeczni przyjaciele, którzy długo się nie widzieli. 

6. Zaproszenie do zabawy – „Węzeł”. 

Jest to ćwiczenie w zespołach 4 – osobowych i 8 – osobowych. Prawą rękę 

podajemy osobie stojącej dokładnie naprzeciwko, a lewą komuś innemu. Utworzony w ten 

sposób węzeł rozplątujemy nie puszczając rąk. 

7. Uczniowie analizują przebieg zabawy. 

(Wypowiedzi uczniów). 

8. Wspólne napisanie kontraktu uczestników spotkań „Kontrakt grupowy”.  

(Zał. nr. 1 – wzór.) 

9. Podsumowanie zajęć. 

Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na to, że gdy pracujemy w grupie łatwiej jest 

osiągnąć cel, który jest sukcesem całej grupy. Podkreśla, że każdy ma swój udział w pracy 

zespołu. 

10. Ewaluacja. 

Utworzenie kręgu. Nauczyciel stoi w środku i zaprasza do siebie tych, którym podobały 

się zajęcia. 
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Załącznik nr 1 
 
 

Kontrakt grupowy. 

(Załącznik wzorcowy dla prowadzącego). 

 

 

• Mówimy do siebie po imieniu. 

• Słuchamy siebie nawzajem. 

• Wszyscy jesteśmy tak samo ważni. 

• Każdy ma prawo wyrażać swoje uczucia nie krzywdząc innych. 

• Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć (unikamy 

przemocy). 

• Mamy prawo do własnego zdania. 
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Temat: Jacy jeste śmy?  
 

Cele: 

1. Budowanie u uczniów poczucia pewności siebie i poczucia własnej wartości poprzez 

uświadomienie dobrych i słabych stron. 

2. Integrowanie zespołu klasowego. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– umie scharakteryzować siebie; 

– jest otwarty, mówi o sobie; 

– dostrzega swoje dobre strony; 

– potrafi pracować w grupie i wspólnie się bawić. 

 

Metody i techniki pracy: praca w kręgu klasowym, zabawa „Sałatka owocowa”, rozmowa w 

kręgu, praca w parach. 

 

Pomoce dydaktyczne: Karta „To ja”, kolorowe kartki, pisaki, plansza „Kwiat sukcesu”. 

Czas: 45 min 

 

Przebieg zajęć 

1. Wprowadzenie. Nauczyciel przedstawia cel zajęć. 

2. Zaproszenie do zabawy „Sałatka owocowa” (rozładowanie napięć). 

Uczniowie siedzą w kręgu na krzesłach. Odliczają do sześciu. Jedynki to truskawki, 

dwójki – pomarańcze, trójki – banany, czwórki – jabłka, piątki – arbuzy, szóstki – gruszki. 

Jedna z osób, która nie ma krzesła (bo jest o jedno krzesło mniej) mówi np: pomarańcze i 

banany co oznacza, że dzieci, które miały te role zamieniają się miejscami na krzesłach. 

Powtarzamy kilka razy zmianę owoców, na hasło sałatka owocowa wszyscy zmieniają swoje 

miejsca, a osoba, która stała na środku, także szuka sobie wolnego miejsca. Dalej 

kontynuujemy zabawę. 

3. Nauczyciel prosi uczniów, aby połączyli się w pary i rozmawiali przez 3 minuty o sobie. 

Potem każda osoba w parze mówi drugiej to, co udało się jej zapamiętać. 

4. Zaproszenie do rozmowy w kręgu.  
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Nauczyciel rozdaje kartki, na których są pytania (karta „To ja” - Zał. nr. 1). 

Uczniowie opowiadają o tym, jak się widzą i co myślą o sobie. Mogą je również wypełnić. 

5. Nauczyciel rozdaje kartki i prosi uczniów, aby wypisali na nich po 5 swoich zalet i wad. 

Po wypisaniu rozmowa na temat: 

A) Jak się czujecie, gdy mówicie o swoich zaletach, a jak się czujecie, gdy mówicie o 

swoich wadach? 

B) Czy można pozbyć się wad? 

C) Czy łatwiej jest mówić o wadach czy zaletach? 

 (Wypowiedzi uczniów). 

6. Uczniowie uzupełniają planszę z kwiatkiem „Kwiat sukcesu”. (Zał. nr. 2) 

W płatkach kwiatu wpisują swoje największe zalety, w liściach wpisują swoje największe 

sukcesy. 

 Chętni prezentują swoje prace. 

7. Rozmowa kierowana. 

Nauczyciel zwraca uwagę na to, jak wiele cech zainteresowań jest podobnych, 

a jednocześnie każdy ma coś swojego i niepowtarzalnego. Ponadto uczniowie powinni dojść 

do wniosku, że lepsze samopoczucie odczuwają przy podawaniu i odczytywaniu cech 

pozytywnych. 

8. Zaproszenie do zabawy – „Ha! Ha!”. 

Dzieci siadają w kręgu i odliczają kolejno od jednego, a następnie każdy uczestnik 

po kolei ma tyle razy powiedzieć „Ha” jaki ma numer. Zabawę przerywamy i rozpoczynamy 

za każdym razem, gdy któreś z dzieci zaśmieje się. 

Ćwiczenie jest dobrą ilustracją zasady, że nie zawsze wygrywają ci, którzy coś robią 

szybciej i głośniej. 

9. Dla chętnych wykonanie pracy „Dyplomu uznania” (Zał. nr. 3) 

10. Ewaluacja. Uczniowie określają swoje samopoczucie w skali 1 do 5. 
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Załącznik nr 1 

 
 

Karta „To ja”. 

 

Mam na imię  ........................................................................................................ 

Czuję się świetnie, gdy  ........................................................................................ 

Jestem dumny(a) z siebie, gdy  ............................................................................ 

Najlepiej potrafię  ................................................................................................. 

Lubię robić (moje pasje)  ...................................................................................... 

Interesuję się  ........................................................................................................ 

Byłem(am) szczęśliwa, gdy  ................................................................................. 

Coś wspaniałego, co wydarzyło się w tym roku, to  ............................................ 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 
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Załącznik nr 2 

Kwiat sukcesu 
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 Załącznik nr 3 

Dyplom uznania  
Dla 

 
 
 

   

 
 

fotografia 
 

 Imię  

 
 
 

 Nazwisko  
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Temat: My na bezludnej wyspie. 
 

Cele: 

1. Rozpoczęcie procesu poczucia zaufania i bezpieczeństwa w klasie. 

2. Poznawanie i ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania. 

3. Integrowanie zespołu. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– wie, że jest współodpowiedzialny za efekt pracy w grupie. 

– zna pojęcie: komunikacja werbalna i pozawerbalna. 

– pracuje w grupie. 

– jest otwarty. 

– ma poczucie własnej wartości. 

– analizuje i wnioskuje. 

– uświadamia sobie, że członkiem grupy. 

 

Metody i formy pracy: zabawa „Tratwa”, „Wstań”, „Głuchy telefon”, rozmowa w kręgu, 

dyskusja. 

 

Pomoce dydaktyczne: kontur drzewa, karton, kontur dłoni, klej. 

 

Na tych zajęciach w formie zabawowej uczniowie uczą się współpracy w grupie, 

a także zapoznają się z problematyką komunikacji interpersonalnej. 

 

Przebieg zajęć 

1. Zaproszenie do zabawy – „Tratwa”. 

Nauczyciel dzieli klasę na 2 – 3 zespoły, przydzielając każdemu po jednym kartonie, 

który symbolizuje tratwę ratunkową. Wszyscy uczniowie z każdej grupy mają się 

zmieścić na tej tratwie, stojąc na niej przynajmniej 1 nogą i wytrzymać w ten sposób 

10 sekund. Po wykonaniu tego ćwiczenia omawiamy je w klasowym kręgu. Nauczyciel 

zadaje pytania. 

1) Czy udało się nam wykonać postawione zadanie? 

2) Czy praca była zespołowa? 
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3) Jakie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie tego ćwiczenia? 

(Wypowiedzi dzieci) 

2. Zaproszenie do zabawy – „Wstań”. 

Uczestnicy dobierają się w pary, siadają po turecku – plecami do siebie, chwytają się pod 

łokcie. Na sygnał „wstań” pary próbują wspólnie wstać. Zabawę wykonujemy następnie w 

czwórkach i ósemkach. 

3. Analiza ćwiczeń – rozmowa w kręgu. 

Uczniowie analizują to ćwiczenie i trudności jakie wystąpiły w trakcie wykonywania 

zadań. Uczestnicy powinni stwierdzić, że im większa grupa, tym łatwiej było wykonać 

ćwiczenia. 

4. Zaproszenie do zabawy - „Głuchy telefon”. 

Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy. Uczniowie siadają w każdej grupie jeden za drugim. 

Zabawa będzie polegała na przekazywaniu informacji kolejno przez prowadzącego, a potem 

przez członków grupy. Nauczyciel przekazuje każdej grupie inną informację. Ostatnia osoba 

w grupie powtarza głośno informację. Porównujemy ją z informacją początkową. 

5. Rozmowa w kręgu. 

Nauczyciel zadaje uczniom pytania. 

1) Czym różnią się te wersje? 

2) Pod jakim względem się różnią? 

3) Czy trudno być dobrym słuchaczem? 

(Wypowiedzi dzieci np.: niewłaściwe słuchanie, im więcej osób, tym większe ryzyko 

przekłamania.) 

6. Rozmowa nauczająca. 

Nauczyciel uświadamia uczniom, że ponad 60% informacji przekazywanych jest bez 

słów. Porozumiewanie się polega na werbalnym i niewerbalnym przesyłaniu informacji. 

Umiejętności porozumiewania się wpływają na stosunki między ludźmi. 

7. Nauczyciel rozdaje uczniom kontur dłoni na kartonie. (Zał. nr. 1) Prosi uczniów, aby 

wpisali swoje umiejętności, które przydałyby się grupie, gdyby znalazła się na bezludnej 

wyspie. Następnie wszyscy uczestnicy naklejają swoje dłonie na duży arkusz papieru, 

przygotowany wcześniej przez nauczyciela.  

8. Ewaluacja zajęć – za pomocą gestów i mimiki uczniowie oceniają przebieg zajęć. 
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Załącznik nr 1 

Dłoń – liść 

(do ćwiczenia „Drzewo grupowe”) 
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Temat: Poznajemy swoje uczucia. 
 

Cele: 

1. Uczenie się wyrażania uczuć. 

2. Uświadomienie znaczenia kontroli wyrażania uczuć. 

3. Budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości. 

4. Kształcenie sprawności mówienia w różnych sytuacjach. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– zna i rozumie pojęcie: uczucie. 

– tworzy listę uczuć. 

– próbuje poznać swoje uczucia. 

– rozumie, że można w sobie rozwijać umiejętności odkrywania i nazywania uczuć. 

– wie, że uczucia wyrażamy nie tylko słownie, ale całym sobą. 

– aktywnie słucha. 

– analizuje sytuacje. 

– bezpośrednio wyraża sądy. 

 

Metody i formy pracy: dyskusja, zabawa, pogadanka (rozmowa nauczająca). 

 

Pomoce dydaktyczne: kartki, ksero kart pracy. 

 

Na tych zajęciach w formie zabawowej uczniowie uczą się współpracy w grupie, 

a także zapoznają się z problematyką komunikacji interpersonalnej. 

 

Przebieg zajęć 

1. Przywitanie. 

Dzieci witają się ze sobą w dowolny sposób: np: Dzień dobry, miło Cię widzieć, Cieszę 

się, że Cię widzę. Można nic nie mówić i wyrazić powitanie gestem. 

2. Przedstawienie tematu zajęć. 

Dzisiaj porozmawiamy o naszych uczuciach, jakie przeżywamy w różnych sytuacjach, 

postaramy się je nazwać. 
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3. Każde dziecko otrzymuje karteczkę, na której zostało zapisane uczucie. (Lista uczuć – 

Zał. nr 1) Uczniowie w sposób pantomimiczny prezentują to uczucie, natomiast pozostali 

próbują odgadnąć, jakie uczucie miało być wyrażone. Nazywają je. 

Na koniec we wspólnej rozmowie dyskutujemy na temat tego, po czym można 

identyfikować różne stany emocjonalne? 

(Odpowiedzi dzieci: np: na podstawie reakcji ciała) 

4. Zaproszenie do zabawy relaksującej. 

Dzieci poruszają się po sali w sposób charakterystyczny dla osób przeżywających różne 

uczucia. W podsumowaniu tego ćwiczenia pytamy się np: Jak wygląda twarz osoby radosnej 

lub rozgniewanej. 

5. Każdy uczeń otrzymuje na kartce (Zał. nr 2) listę uczuć. Znakiem (+) oznacza uczucia 

pozytywne, znakiem (–) uczucia negatywne. Następnie podkreśla 5 uczuć, które 

najczęściej przeżywa. 

6. Każdy uczeń otrzymuje „Maskę uczuć” (Zał. nr 3). Rysują najczęściej przeżywane 

uczucie, które przeżywają. Prezentują swoje „Maski” i wspólnie rozpoznają uczucia. 

7. Zaproszenie do zabawy „Wyobraźnia”. 

Nauczyciel trzyma piórnik (długopis, książkę). Prosi uczniów, aby wyobrazili i spróbo-

wali przedstawić to, jak zachowaliby się, gdyby: 

– piórnik był bardzo gorący (podajemy go sobie tak, aby się nie poparzyć). 

 Co czuliście? – pyta nauczyciel. 

(Uczucia dzieci: strach, lęk, uczucie gorąca, przerażenie, niechęć) 

– teraz ten piórnik jest mokry, ciężki, drogocenny, lodowaty (ponowne przekazywanie 

piórnika). 

(Uczucia dzieci: obrzydzenie, lęk i złość ...) 

8. Krótka pogadanka na temat uczuć. 

Na początku zajęć witaliśmy się radośnie a także wyrażaliśmy uczucia w formie zabawy. 

Po czym poznajemy, że ktoś jest smutny, radosny czy zagniewany? 

(Wypowiedzi dzieci) 

Nasze uczucia wyrażaliśmy poprzez miny i gesty (komunikacja pozawerbalna). Jest ona 

bardzo ważna w wyrażaniu uczuć. 

9. Na zakończenie zajęć zabawa głosowa. 

Stoimy w kręgu i liczymy od jednego do takiej liczby kiedy starczy nam głosu, gdyż 

każda kolejna liczba to o ton głośniejsza wyliczanka. 
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Załącznik nr 1 
POZNAJEMY UCZUCIA 

 

RADOŚĆ 

SMUTEK 

STRACH 

ZDZIWIENIE 

GNIEW 

WSTRĘT 

WSTYD 
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Załącznik nr 2 

Lista uczuć 

 

radość  lęk 

   

złość  zawiść 

   

smutek  zadowolenie 

   

rozpacz  życzliwość 

   

nienawiść  wrogość 

   

zazdrość  strach 

   

duma  gniew 

   

niechęć  niepokój 

   

żal  poczucie niższości 

   

obrzydzenie  wstręt 
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Załącznik nr 3 

„Maska uczuć” 
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Temat: Jak radzi ć sobie z uczuciami. 
 

Cele: 

1. Uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć. 

2. Uświadomienie znaczenia kontroli nad emocjami w życiu każdego człowieka. 

3. Doskonalenie umiejętności zwracania uwagi na drugą osobę. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– potrafi określić różne rodzaje uczuć; 

– wie, że trzeba kontrolować zachowania w określonych sytuacjach; 

– doznaje satysfakcji z okazywania i odczytywania uczuć; 

– wie, że trzeba kontrolować zachowania w określonych sytuacjach; 

– analizuje sytuacje. 

 

Metody i formy pracy:  pogadanka, rozmowa w kręgu, burza mózgów. 

 

Pomoce dydaktyczne: Ksero „Lista sposobów”, ksero twarzy. 

Czas: 45 min 

 

 

Przebieg lekcji 

1. Powitanie klasy. 

Witam wszystkich, którzy lubią słońce, truskawki itp. 

(Zachęcam wszystkich, którzy czują się powitani do pomachania ręką) 

2. Krótka pogadanka o uczuciach i nawiązanie do poprzednich zajęć. 

Na poprzednim spotkaniu poznaliście różne uczucia i sposoby ich wyrażania. 

Dzisiaj także pozostaniemy przy uczuciach. Człowiek uczy się przeżywać swoje uczucia 

i stara się panować nad nimi. Ale czy zawsze potrafimy radzić sobie z naszymi uczuciami 

strachu, złości i radości? Posłuchajcie historii. 

„Tata wrócił z pracy zły, bo dowiedział się, że nie dostanie podwyżki. Ze złości nie 

smakował mu obiad. Mama o nic się nie pytała. Podniesionym głosem kazała synowi, aby 

wyniósł śmieci. Syn obrażony na ton mamy i zły, że musi wychodzić, złapał worek i wybiegł. 

Biegnąc, kopnął młodszego brata i śmiejąc się zostawił go płaczącego”. 
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Czy wiecie jak nazywa się ten łańcuszek – to „łańcuszek złości”. Zobaczcie jak 

złość i niezadowolenie potrafią przenieść się na drugiego człowieka. 

Przypomnijcie sobie, jak zachowujecie się, kiedy was ktoś zdenerwuje. 

(Wypowiedzi dzieci). 

3. Rozmowa w kręgu i burza mózgów. 

Jak radzić sobie ze złością i gniewem? 

Które z uczuć, emocji jest najtrudniej opanować – gniew czy złość? 

(Wypowiedzi dzieci) 

Nauczyciel rozdaje „Listę sposobów” radzenia sobie z negatywnymi emocjami.  

(Zał. nr. 1) 

Uczniowie analizują i określają jak oni sobie radzą z negatywnymi emocjami. 

4. Uczniowie otrzymują ksero twarzy wyrażających różne uczucia. (Zał. nr. 2) Zadanie 

polega na odgadnięciu uczucia i wpisaniu w odpowiednie miejsce. 

5. Podsumowanie zajęć. 

Prowadzący: 

Moi drodzy! Najważniejsze jest rozpoznawanie własnych uczuć po to, by świadomie 

kierować swoim zachowaniem i nie ulegać przykrym emocjom. 

6. Zaproszenie do zabawy – Inspiracje – wierszyki, masażyki. (Zał. nr. 3) 

Zabawa polega na tym, że uczniowie siedzą jeden za drugim. Osoba przewodząca 

(n-l) czyta wiersz wykonując dłonią (palcami) na plecach osoby siedzącej przed nią masaż 

ciała (na podstawie czasowników). Pozostali wykonują te same polecenia na pozostałych. 

7. Pożegnanie klasy – ewaluacja. 

Żegnam tych, którzy uważają, że zajęcia były ciekawe. 
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Załącznik nr 1 

 

Lista sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami 

Sposoby agresywnego wyrażania złości: 
• popycham kogoś 
• krzyczę na kogoś 
• biję 
• kopię np. w drzwi 
• wyzywam 
• plotkuję 
• wyszydzam 
• ośmieszam 

• krytykuję 
• marudzę 

Sposoby rozładowywania energii w sytuacji złości: 
• stosuję wysiłek fizyczny ( bieganie, gimnastyka, kopanie ogródka ) 
• płaczę 
• krzyczę głośno 
• nerwowo spaceruję 
• gruntownie sprzątam mieszkanie 
• zamykam się w pokoju 
• słucham muzyki ( głośnej, cichej, poważnej) 
• kąpię się w wannie 
• czytam jakąś książkę 
• śpię 
• jem 
• wynagradzam się kupując sobie coś ekstra ( sposób kobiet) 

Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością 
• informowanie otoczenia o przeżywanych emocjach 
• rozmowa o emocjach i sytuacji, która je wywołała z innymi osobami 
• ponowne przeanalizowanie problemu i swojego w nim udziale 
• próby konkretnych rozwiązań sytuacji konfliktowej 
• szukanie pomocy fachowców 
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 Załącznik nr 2 

Karty uczuć 
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Karty uczuć (c.d.) 
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 Załącznik nr 3 
 

Inspiracje - wierszyki, masażyki 
 

Dreszczyk 

Idą drogą słonie, 
Biegną po betonie, 
Idzie pani na szpileczkach, 
Z gryzącymi pieseczkami, 
Środkiem płynie rzeczka, 
Pada drobny deszczyk, 
A teraz ulewny deszcz, 
I znów drobny deszczyk, 
Przeszedł dreszczyk? 

 
 

Pisze pani 

Pisze pani na maszynie 
ABCDEFG kropka, przecinek 
Pisze pani na maszynie 
ABCDEFG myślnik, kreska, przecinek 
Pisze pani na maszynie 
ABCDEFG i przecinek, kropka 

Podpis  
Pieczątka. 
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Temat: Sytuacje trudne i konfliktowe. 
 

Cele: 

1. Kształcenie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. 

2. Kształcenie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Rozwijanie umiejętności słuchania i porozumiewania się. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– zna pojęcie: konflikt. 

– wie, jak prowadzić spokojną rozmowę i dyskusję. 

– zdaje sobie sprawę, że należy panować nad emocjami. 

– wyraża swoje uczucia i emocje w sposób akceptowany przez otoczenie. 

– potrafi przewidzieć skutki agresywnego zachowania. 

– umie współdziałać w grupie. 

– analizuje sytuacje. 

– wnioskuje. 

– jest otwarty. 

Metody i formy pracy: drama, pogadanka, burza mózgów, krąg uczuć. 

Pomoce dydaktyczne: ksero karty pracy. 

Przebieg zajęć 

1. Zaproszenie do kręgu. 

Nauczyciel rozdaje kartę ksero „Worek problemów”. (Zał. nr 1) 

Prosi, aby uczniowie wpisali swoje codzienne kłopoty, problemy, zmartwienia. Informuje 

przy tym, że trudności są nieodłączną częścią życia. Gorzej, gdy są to trudności związane 

z agresją, naciskiem, zastraszaniem i dokuczaniem. 

Uczniowie piszą anonimowo, jakie najczęściej przeżywają trudności. 

2. Burza mózgów i rozmowa w kręgu na tematy: 

1) Skąd się biorą problemy? 

2) Czego one dotyczą? 

3) Co utrudnia ich rozwiązanie? 

(Wypowiedzi dzieci). 

3. Odegranie scenki. 
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Nauczyciel proponuje zagranie scenki o kolegach, którzy spotkali się rano przed wejściem 

do szkoły i dwóch namawia trzeciego, żeby poszli na wagary. 

Omówienie scenki i przeprowadzenie rozmowy o wywieraniu nacisku i presji na ludzi. 

4. Zaproszenie do kręgu. Nauczyciel czyta historię Adama. 

Adam boi się powiedzieć, że ma kłopoty. Codziennie starsi koledzy zaczepiają go i żądają 

od niego pieniędzy. Co powinien zrobić Adam? 

(Wypowiedzi uczniów) 

5. Nauczyciel proponuje uczniom, aby opowiedzieli o takich sytuacjach trudnych, o tym, jak 

się wtedy czuli i w jaki sposób próbowali sobie poradzić. (Wypowiedzi uczniów) 

Następnie zadaje pytanie: Czy wiedzą, do kogo mogą zwrócić się o pomoc? 

(Wypowiedzi dzieci). 

6. Nauczyciel przytacza uczniom pewną historię. 

„Ty i twoja siostra kłócicie się o to, który program telewizyjny macie oglądać. Mama 

mówi, że twoja siostra jest młodsza i może oglądać swój program. Twierdzi, że nie wolno 

być egoistą.” 

7. Rozmowa kierowana. 

Uczniowie podają propozycje zakończenia tej historii, zastanawiają się, co powinien 

zrobić chłopiec w tej sytuacji. 

Nauczyciel kieruje pytania do uczniów: 

1) Jak możecie nazwać tę sytuację? (W razie potrzeby nauczyciel naprowadza uczniów 

na określenie: sytuacja konfliktowa.) 

2) Co to jest konflikt? 

3) Jakie są przyczyny konfliktów? 

(Wypowiedzi uczniów) 

8. Drama – odegranie scenki. Uczniowie obserwują zachowania niepożądane. 

„Siostra niechcący wylewa sok na zeszyt brata z odrobionym zadaniem.” 

Wypisywanie zachowań niepożądanych na planszy. (Podniesiony głos, obrażanie, tupanie, 

przerywanie wypowiedzi, przekrzykiwanie.)  

Obok tworzą listę zachowań pożądanych. (Wysłuchiwanie drugiej strony, logiczne 

argumenty, spokojny głos, słuchanie.) 

9. Podsumowanie. 

Nauczyciel stwierdza, że nawet drobne, nieodpowiednie zachowanie może wpłynąć na 

powstanie konfliktów. 
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 Załącznik nr 1 

Worek problemów 
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Temat: Radzimy sobie w sytuacjach trudnych i konfli ktowych. 
 

Cele: 

1. Uczenie rozwiązywania konfliktów poprzez umiejętne postępowanie. 

2. Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– zna sposoby rozwiązywania konfliktów; 

– potrafi przewidzieć skutki źle podjętej decyzji; 

– wie, że przemoc fizyczna jest nieakceptowaną formą zachowań; 

– potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach praktycznych; 

– potrafi współdziałać w grupie; 

– potrafi analizować sytuacje; 

– wczuwa się w role; 

– jest aktywny. 

 

Metody i techniki pracy: dyskusja, drama, analiza przypadków, praca w grupach. 

 

Pomoce dydaktyczne: arkusze, mazaki, schematy rozwiązywania konfliktów. 

 

Przebieg zajęć 

1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie wypowiedzieli się z jakimi problemami życiowymi się 

spotykają. (Wypowiedzi uczniów) 

2. Nauczyciel mówi, że na dzisiejszych zajęciach poznają metody działań związane 

z rozstrzyganiem problemów i sytuacji konfliktowych. Przedstawia uczniom planszę 

rozwiązania problemu (Zał. nr 1). Podaje również przykład rozwiązania problemu. 

(Zał. nr 2) Uczniowie wspólnie analizują rozwiązanie problemu wg podanego wzoru. 

3. Podział klasy na grupy. Każda grupa ma to samo zadanie. Rozwiązać problem: „Osiągam 

słabe wyniki w nauce”. Swoje propozycje zamieszczają w schemacie rozwiązania 

problemu (Zał. nr 1). Po zakończeniu prac – liderzy prezentują efekt pracy grupy. 

Wspólne przeanalizowanie sytuacji. 
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4. Rozdanie grupom kartek z tekstami. (Zał. nr 3) Uczniowie próbują rozwiązać problem 

(dwie propozycje pracy) np: – 

a) zaproszenie do kręgu – ustna analiza problemu; 

b) wg schematu (Zał. nr 4) 

I grupa – Historia z rowerem 

II grupa – Kradzież pieniędzy w szkole 

5. Grupy przedstawiają sytuacje i propozycje ich rozwiązania. Wspólnie analizują 

i wypowiadają się. 

6. Zaproszenie do inscenizacji – odgrywanie ról (Zał. nr 5 – Sytuacje do zagrania). 

7. Uczniowie przedstawiają scenki. 

8. Omówienie ról. 

9. Podsumowanie zajęć. 

Nauczyciel zwraca uwagę na konieczność wypracowania własnej drogi radzenia 

sobie z sytuacjami konfliktowymi, na konieczność uczenia się panowania nad sobą. Przy 

odgrywaniu scenek związanych z przemocą fizyczną, ważne jest podkreślenie problemu bicia. 

Nauczyciel akcentuje niemożność takich zachowań i zachęca dzieci, by w tych trudnych 

sytuacjach szukały pomocy u dorosłych (rodziców, nauczycieli). 
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Załącznik nr 1 

Schemat rozwiązania problemu 
 
 

ZAPISZ PROBLEM 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

ZAPISZ CEL 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

CO MOŻE CI PRZESZKODZIĆ W OSIĄGNIĘCIU CELU? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Jak MOŻESZ SOBIE Z TYM PORADZIĆ? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

CO POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ CEL? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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Załącznik nr 2 

Przykład rozwiązania problemu 
 
 

ZAPISZ PROBLEM 

Często spóźniam się do szkoły. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

ZAPISZ CEL 

Przestać spóźniać się na lekcje.  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

CO MOŻE CI PRZESZKODZIĆ W OSIĄGNIĘCIU CELU? 

Mieszkam daleko od szkoły, często stoję przed zamkniętym przejazdem kolejowym, nie 

mam na to wpływu. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Jak MOŻESZ SOBIE Z TYM PORADZIĆ? 

Postaram się wcześniej wychodzić z domu. Wieczorem ograniczę gry na komputerze, 

wcześniej się położę, by wcześniej wstać rano. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

CO POMOŻE CI OSIĄGNĄĆ CEL? 

Naprawię rower i mogę nim jeździć do szkoły. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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 Załącznik nr 3 

„Ścieżki uczuć” 
opowiadanie do ćwiczenia 

Jacek dostał od taty wymarzony rower terenowy. Wyprowadził go ostrożnie na 
podwórko z zamiarem pierwszej przejażdżki. Zastanawiał się, czy będzie tak jak to sobie 
wyobrażał... Jeszcze nie zdążył wsiąść na rower, gdy z drugiego końca podwórka usłyszał 
znajomy głos wołający go, obejrzał się - to Tomek. Kolega podbiegł ochoczo do Jacka i od 
razu zaczął dopytywać o rower, prosił też aby Jacek dał mu się przejechać a gdy ten 
tłumaczył, że dopiero wyprowadził go z domu i sam jeszcze na nim nie jechał, Tomek stał się 
natarczywy: „Co z Ciebie za kolega! Wyprowadziłeś go dla szpanu?!”. 
Jacek bronił się jak mógł, ale dobrze wiedział jak nieostrożnie jeździ Tomek. Nagle Tomek 
rozzłoszczony i bezsilny, czując, że nic nie osiągnie prośbą, zaczął szarpać rower z taką siłą, 
że obaj koledzy upadli a rower przewrócił się na krawężnik rozbijając światełko i osłonę na 
przerzutki. Jacek patrzył z przerażeniem na porysowaną ramę roweru. Tomek w pierwszej 
chwili też się przestraszył, ale zaraz odparł z satysfakcją: „No i widzisz, niepotrzebnie się tak 
ze mną szarpałeś...” 

Pytania do opowiadania: 

1. Jak czuli się chłopcy? 
a) jak czuł się Jacek przed przejażdżką, wyprowadzając rower na podwórko? 

Jak czuł się po szarpaninie z Tomkiem, gdy rower się przewrócił? 
b) jak czuł się Tomek widząc u Jacka nowy rower? Co czuł gdy Jacek mu odmówił 

przejażdżki a jak po szarpaninie? 
 

2. Jakie jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji? Co mógłby zrobić Jacek? 

3. Jakie mogą być skutki (dla Jacka) zaproponowanego przez was rozwiązania 
sytuacji? 
 
 
Kradzież pieniędzy w szkole 

W jednej z klas szóstych skarbniczka zbierała pieniądze na bilety do kina. W czasie lekcji 
wychowania fizycznego pieniądze te, w kwocie 65 zł, zostały skradzione. Skarbniczka 
podejrzewała dwie koleżanki, które w tym dniu nie ćwiczyły na w-fie. Chcąc odzyskać pieniądze, 
obiecała im, że nie poskarży się wychowawczyni, jeżeli dobrowolnie oddadzą zabraną kwotę. Po 
takich zapewnieniach, popartych pogróżkami, że zostanie dokonana rewizja, jedna z koleżanek 
przyznała się. Oddała pieniądze, prosząc o wybaczenie i nie powiadamianie wychowawczyni. 
Skarbniczka jednak nie dotrzymała obietnicy i powiadomiła o kradzieży wychowawczynię. 
Nauczycielka o fakcie kradzieży poinformowała rodziców uczennicy, a jej samej obniżono 
zachowanie na koniec roku szkolnego. 

Pytania: 
1. Czy właściwie postąpiła skarbniczka? 
2. Jak postąpiłabyś na miejscu wychowawczyni? 
3. Jakie jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji? 
4. Jakie mogą być skutki zaproponowanego przez was rozwiązania? 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYTUACJA 

WYMYŚL SPOSÓB 
ROZWIĄZANIA 

PROBLEMU 

SKUTKI POZYTYWNE 

SKUTKI NEGATYWNE 

ROZWIĄZANIE 
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Z
ałączn

ik n
r 4 
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 Załącznik nr 5 

 
Sytuacje do zagrania 

 
 
I Rodzeństwo rozgrywa grę planszową.  

 Jedno dziecko, przegrywając, rzuca planszę, krzyczy na drugie i obraża. 

 
 
II Siostry bawią się zgodnie. Starszy brat im przeszkadza, dokucza. Po chwili, 

niedopuszczony do zabawy, zamachnął się pięścią. 

 
 
III Jest niedziela. Rodzice zaplanowali wspólne spędzenie dnia. Jedno dziecko 

chce spędzić ten czas w domu, drugie chce jechać do lasu, trzecie proponuje 

wyjście do kina. Wybucha kłótnia. 

 
 
IV Bracia akurat mają ochotę pobawić się tymi samymi klockami. 
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Temat: Asertywnie czy agresywnie? 
 

Cele: 

1. Zapoznanie uczniów z pojęciem zachowania agresywnego i asertywnego. 

2. Uczenie uczniów umiejętności rozpoznawania tych zachowań. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– rozumie pojęcia: agresja, asertywność; 

– obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach; 

– rozpoznaje agresywne zachowania; 

– rozróżnia zachowania asertywne i agresywne; 

– nabędzie umiejętności asertywnego odmawiania; 

– analizuje i wnioskuje; 

– pracuje w grupie; 

– współpracuje w grupie. 

 

Metody i techniki  pracy: „metoda słoneczko”, drama – odgrywanie ról, rozmowa 

nauczająca, mini wykład. 

 

Pomoce dydaktyczne: kartki, mazaki, karty ksero. 

Czas: 45 min 

 

 

Przebieg lekcji 

1. Nauczyciel prosi uczniów, aby podali 5 skojarzeń do słowa „agresja”. Wypisują na 

karteczkach swoje skojarzenia i układają je w formie promieni „słoneczko”. Następnie 

analizują podane skojarzenia, omawiają i odnoszą do sytuacji szkolnych i pozaszkolnych. 

2. Uczniowie otrzymują kartę ksero „Co to jest agresja”. (Zał. nr 1) Analizują i rozpoznają 

przykłady zachowań agresywnych. 

3. Wspólnie z nauczycielem formułują pojęcie agresji np: 

Agresja to celowe wyrządzenie komuś krzywdy, lekceważenie jego praw, obrażanie, 

dokuczanie, zastraszanie, wymuszanie, bicie. 
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4. Nauczyciel prosi uczniów, aby się zastanowili czy w szkole są sytuacje agresywne, jeśli 

są, to czy wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. Wypisują te zachowania, tworzą listę 

zachowań agresywnych, z którymi się spotykają na co dzień. 

5. Rozmowa nauczająca – Co to jest asertywność? 

„Asertywność to umiejętność dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia 

i przekonania, nie lekceważąc uczuć, poglądów i myśli swoich rozmówców.” 

6. Uczniowie otrzymują ksero „Zachowania”. Wspólnie analizują i dostrzegają różnice 

w zachowaniach (Zał. nr 2). 

7. Nauczyciel przedstawia sytuacje, uczniowie odgadują typy zachowań: 

1) Jesteś niezdarny i beznadziejny – Agresja. 

2) Nie życzę sobie, żebyś się tak do mnie odnosił – Asertywność. 

3) Jesteś tępy – Agresja. 

4) Zaczepiamy kogoś, grozimy – Agresja. 

5) Nie, nie pożyczę Ci tej książki, bo nie zwróciłeś mi poprzedniej – Asertywność. 

8) Spadaj! Nie mam czasu – Agresja. 

8. Inscenizacja – odegranie scenki. 

Podział klasy na 4 grupy. 

I i II grupa otrzymują za zadanie przedstawić scenkę wyrażoną w sposób agresywny 

i asertywny. 

Kolega pożyczył od ciebie pieniądze i ich nie oddaje. Potrzebujesz tych pieniędzy. 

Poproś go o zwrot pieniędzy. 

III i IV grupa – podobnie. 

Kolega z klasy oskarża Cię o słabą grę podczas meczu i wini cię za przegraną. 

9. Krótki wykład na temat istoty asertywności. 

Asertywność jest taką umiejętnością zachowania, dzięki której potrafimy wyrazić 

własne przekonania i pozostać sobą niezależnie od oczekiwań innych ludzi. Nie łatwo jest 

zachować się asertywnie. Ludzie zachowujący się asertywnie potrafią stanowczo powiedzieć 

„NIE” bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Umiejętność ta jest ważna np: podczas 

nacisku grupy rówieśniczej, dotyczących zachowań destrukcyjnych. 

Zaletą asertywności jest to, że możemy wprost wyrazić swoje własne uczucia, żądać 

od innych, aby respektowali nasze prawa, a my ich. 

10. Ewaluacja. – Zał. nr 3 
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 Załącznik nr 1 

 

Co to jest agresja? 

Janek zbił siostrę, bo mu przeszkadzała oglądać film. 

Zosia powtórzyła plotki o Hani trzem koleżankom. 

Jacek napisał na murze „Jurek jest głupi”. 

Martyna zabiła mrówkę idąc po ścieżce. 

Mariusz rzucał kamieniami w błoto. 

Babcia zabiła kurę i ugotowała z niej rosół. 

Monika na treningu judo rzuciła Roberta na matę. 

Wojtek złamał swoją rakietę tenisową, gdy przegrał z Jurkiem. 

Asia ze złością waliła ręką w poduszkę, gdy mama nie pozwoliła jej pójść na dyskotekę. 

Kuba niechcący popchnął kolegę, który ścigał się na rolkach.  

Wilk zagryzł owcę pasącą się na hali. 

Ilona zabrała Kasi list od przyjaciółki i podarła go.  

Pielęgniarka zrobiła zastrzyk dziecku, które krzyczało i wyrywało się. 

Michał zaniósł chorego psa do weterynarza, aby ten go uśpił. 

Marek sfaulował Michała podczas gry w piłkę. 

Mama zabiła komara, który siedział jej na ręce. 

Dawid złapał motyla, uśpił go i szpilką przypiął w gablocie. 

Pies pogryzł dziewczynkę. 

Tomek krzyczał głośno ze złości, gdy nikt go nie słyszał. 

Basia wyjęła z plecaka Bożeny jej pamiętnik i śmiejąc się głośno czytała go w klasie. 

Jarek wydrapał nożem na ławce rysunki i napisy. 

Andrzej powiedział do brata: „Ty idioto”. 



 

 

 

  
Agresywność 

 
Asertywność 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zachowania: 

1. Bronimy własnych praw, lekceważąc prawa innych. 
2. Dominujemy nad innymi, często ich obrażamy, 

upokarzamy, lekceważymy. 
3. Nie słuchamy innych. 
4. Podejmujemy decyzje, nie uwzględniając praw innych. 
5. Przyjmujemy postawy wrogie lub obronne. 
 

Zachowania: 

1. Bronimy własnych praw, uznając prawa innych. 
2. Wyrażamy swoje potrzeby, poglądy i odczucia. 
3. Przyjmujemy postawę życzliwą, a zarazem stanowczą. 

Komunikaty 

1. Ja tak uważam – a ty jesteś głupi, skoro tak myślisz. 
2. Tak myślę – to, co ty myślisz się nie liczy. 
3. Nie obchodzi mnie, co ty myślisz. 
 

Komunikaty 

1. Takie jest moje zdanie. 
2. Tak to odczuwam. 
3. Chciałbym usłyszeć jak się z tym czujesz? Może uda nam 

się znaleźć rozwiązanie. 

Z
ałączn

ik n
r 2 
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 Załącznik nr 3 

 

 

Ewaluacja zajęć 

 

 

1. Temat dzisiejszych zajęć uważam za  .................................................................................  

2. Sposób przeprowadzenia lekcji był  ....................................................................................  

3. Najbardziej podobało mi się  ...............................................................................................  

4. Myślę, że ćwiczone dziś umiejętności będę mógł(a) wykorzystać w sytuacjach, jak ........  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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Temat: Mówimy „nie”. 
 

Cele: 

1. Kształcenie umiejętności odmawiania. 

2. Uświadomienie uczniom wpływu grupy na zachowania jednostki. 

3. Wzmacnianie wiary wobec własnych postaw i ideałów. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– zna sytuacje, w których powinien powiedzieć NIE; 

– potrafi odmawiać, nie powodując konfliktów z rówieśnikami; 

– nabywa umiejętność asertywnego odmawiania; 

– nauczy się rozróżniania sytuacji, w których występuje presja grupy; 

– pracuje w grupie; 

– analizuje i wnioskuje; 

 

Metody i techniki pracy: drama, pogadanka, zabawa,. 

 

Pomoce dydaktyczne: kolorowe arkusze papieru, mazaki, ksero materiałów, plansza 

„Sposoby odmawiania” (Zał nr 1). 

 

Przebieg zajęć 

1. Powitanie. 

2. Wprowadzenie. 

Nauczyciel rozpoczyna pogadankę na temat: Kiedy i komu należy odmówić i w ja-

kich sytuacjach? Uczniowie wypowiadają się i dochodzą do wniosku, że odmawianie 

w różnych sytuacjach może być zachowaniem pozytywnym lub negatywnym, np: 

odmawianie pójścia na wagary a odmawianie komuś pomocy. 

3. Na dwóch kolorowych arkuszach uczniowie wpisują przykłady zachowań pozytywnych 

i negatywnych np: 

Arkusz żółty – negatywne 

– częstowanie papierosami 

– ucieczka ze szkoły 

– namawianie do bicia młodszych kolegów 
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Arkusz zielony – pozytywne 

– pomoc w odrabianiu lekcji 

– pomoc starszym 

4. Zaproszenie – „Marionetka”. 

Ochotnik odgrywa „marionetkę”. Wszyscy go popychają, ciągną za ubranie ... Po 

chwili nauczyciel prosi ucznia o podzielenie się swoimi odczuciami (musiał wykonywać coś 

wbrew swojej woli). Zabawa kończy się wyciągnięciem wniosku: Trzeba nauczyć się 

odmawiać i w niektórych sytuacjach umieć się sprzeciwić. 

5. Drama – przedstawienie różnych sposobów odmawiania. 

I – Jesteś z kolegami na wycieczce. Znaleźliście portfel, w którym są pieniądze. Jest także 

adres właściciela. Kolega namawia cię, żebyś razem z nim wziął pieniądze. Odmów. 

II – Jesteś z kolegami. Oni namawiają cię, żebyś poszedł na wagary. Odmów. 

III – Koleżanka proponuje ci, żebyście poszły do sklepu i coś tam ukradły. Odmów. 

IV – Jesteś namawiany do zrobienia czegoś złego osobie, której nie lubisz. Odmów. 

V – Na wycieczce koledzy namawiają cię do picia piwa i palenia papierosów. Odmów. 

VI – Koleżanka prosi cię, abyś dała jej spisać zadanie domowe. Ostatnio zbyt często jej się to 

zdarza. Odmów. 

6. Zaproszenie do kręgu – rozmowa. 

Nauczyciel pyta się uczniów czy odmawianie jest sprawą łatwą czy trudną. 

Kiedy jest trudno odmówić?  

(Wypowiedzi uczniów) 

7. Pogadanka. 

Nauczyciel informuje, że umiejętność odmawiania nie jest sprawą łatwą. Często 

mają z nią kłopoty dorośli. Odmawiając, ryzykujemy, że możemy nie być lubiani. Ponadto 

mogą ulec zmiany w relacjach z innymi. Pamiętajmy, abyśmy pozostali sobą, a mówiąc 

stanowczo „nie” w niektórych sytuacjach unikamy podjęcia ryzykownych decyzji. Nie 

przejmujmy się, że fałszywi przyjaciele się od nas odsuną. 

8. Na zakończenie podsumowanie zajęć.  

Nauczyciel rozdaje uczniom ksero „Sposoby odmawiania” (Zał. nr 1). 



 

50 

Załącznik nr 1 

Sposoby odmawiania 

 

1. Po prostu powiedz „NIE”. 

(np: Pokręć głową: „Nie, dziękuję. Nie mam ochoty. Nie myślę tego robić”) 

2. Odejdź. 

(np: Zasadą jest powiedzenie „NIE”, nie więcej niż dwa razy, i jeśli to nie 
skutkuje, odejść szybko i pewnie.) 
3. Zignoruj. 

(np: Po prostu zignoruj, udawaj, że jesteś zajęty, w ogóle nie odpowiadaj.) 

4. Podaj powód. 

(np: „Muszę iść do domu, obiecałam mamie. Przepraszam, mam jutro 

klasówkę.”) 

5. Zmień temat. 

(np: „Podoba mi się twój plecak, ile kosztował?”) 

6. Zażartuj. 

(np: „Z chęcią, ale oglądam bajki na dobranoc.”) 

7. Oburz się. 

(np: „Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. Chyba nie mówisz tego poważnie.”) 

8. Powiedz komplement. 

(np: „Jesteś fajnym i mądrym chłopakiem, ale ten pomysł mi się nie podoba.”) 

9. Zaproponuj coś lepszego. 

(np: „Mam lepszy pomysł, chodźmy, pokażę ci moją kolekcję płyt.”) 

10. Rzuć wyzwanie. 

(np: „Jesteś przecież moim przyjacielem, więc nie namawiaj mnie do czegoś, 
czego nie chcę zrobić.”) 
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Temat: Wśród moich kole żanek i kolegów. 
 

Cele: 

1. Kształtowanie postawy koleżeńskiej. 

2. Poznanie cech osobowości ważnych dla budowania przyjaźni i koleżeństwa. 

3. Realizowanie wspólnych celów służących do nawiązania stosunków współpracy 

i współdziałania w grupie. 

4. Integrowanie zespołu klasowego. 

Cele operacyjne: 

(Uczeń) 

– rozumie znaczenie słów: koleżeństwo, przyjaźń; 

– wymienia cechy przyjaciela; 

– jest odpowiedzialny za przeżywane koleżeństwo; 

– potrafi odróżnić koleżeństwo od przyjaźni; 

– wymienia najważniejsze wartości służące budowaniu więzi w grupie; 

– wymienia cechy przyjaźni; 

– jest aktywny; 

– analizuje i wnioskuje. 

 

Metody i techniki pracy: krąg uczuć. 

 

Pomoce dydaktyczne: kredki, arkusze papieru ze schematem „Słoneczka”. 

 

Przebieg zajęć 

1. Powitanie. 

2. Każde dziecko dostaje po trzy karteczki z prośbą o wypisanie trzech najważniejszych 

cech przyjaciela. W tym czasie nauczyciel kładzie arkusz papieru w środku kręgu 

z napisem w kole „przyjaciel”. Dzieci podchodzą i przyklejają karteczki, zwracając 

uwagę, aby powtarzające się cechy umieszczać w tym samym „promyku słoneczka”. 

Dzieci oglądają plakat, analizują i wnioskują, które najczęściej cechy przyjaciela się 

powtarzają. 
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3. Rozmowa kierowana – Czym różni się kolega od przyjaciela? 

Nauczyciel powinien tak pokierować rozmową, aby uczniowie uświadomili sobie, 

że koleżanki i kolegów mamy w klasie i o ich wyborze mało decydujemy, natomiast o tym, 

kto zostanie naszym przyjacielem, decydujemy my sami. Potrafią odróżnić koleżeństwo od 

przyjaźni. 

4. Nauczyciel zaprasza uczniów do kręgu. Czyta list. 

Już 5 lat chodzę do tej szkoły. Niestety nikt z mojej klasy mnie nie lubi, śmieją się 

ze mnie, nie chcą się ze mną kolegować. Staram się bardzo, ale oni mnie nie akceptują. 

Bardzo to przeżywam, jest mi ciężko. Nie wiem, co dalej robić. 

Nauczyciel prosi uczniów o przeanalizowanie tej sytuacji. 

(Wypowiedzi dzieci) 

Zadaje pytanie czy spotkali się z taką sytuacją, gdzie rówieśnicy byli lub są odrzucani przez 

grupę. Dlaczego tak się dzieje? Uczniowie dyskutują i wnioskują. 

5. Podział klasy na grupy. Uczniowie w grupach tworzą listę cech, które według nich są 

najważniejsze w budowaniu więzi w grupie. Następnie cała grupa tworzy plakat: „Lista 

najważniejszych wartości”. (Zał. nr 1) 

6. Podział klasy na grupy. Uczniowie tworzą listę najważniejszych wartości. Wspólnie cała 

klasa tworzy taką listę, wpisują to na duży arkusz papieru. 

Przykładowa lista wartości: 

zrozumienie, zaufanie, szacunek, akceptacja, delikatność, troskliwość, przyjaźń, umieję-

tność wybaczania, przepraszania, słuchania, współdziałania. 

7. Jeśli na tej liście znajduje się przyjaźń, proponuję wykonanie takiego zadania. Na 

przygotowanych karteczkach (paskach) różnokolorowych, każdy wpisuje pozytywne 

myśli, określenia o kolegach i koleżankach, następnie wszyscy zlepiają paski i tworzą 

łańcuch przyjaźni. 

8. Na zakończenie zajęć „Plątanina”. 

Cała grupa trzyma się za ręce tworząc łańcuch. Pierwsza osoba prowadzi ten 

łańcuch przechodząc pomiędzy nogami, ramionami osób, które go tworzą. Należy uważać, 

żeby nie rozerwać łańcucha, poruszać się powoli. Kiedy grupa zaplącze się, jedna osoba 

(stojąca poza łańcuchem albo osoba ostatnia w łańcuchu) stara się ją rozplątać bez przerwania 

łańcucha dając słowne polecenia. 

9. Ewaluacja zajęć. Uczniowie podchodzą do kolegów i mówią: Lubię cię za to ..... 
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Załącznik nr 1 

 

Lista najważniejszych wartości 

 

wolność  uczciwość  

miłość  pracowitość  

odpowiedzialność  prawda  

ofiarność  przyjaźń  

rodzina  zrozumienie  

koleżeństwo  szacunek  

dobroć  akceptacja  

patriotyzm  tolerancja  

szczęście  życzliwość  

wiara  wrażliwość  

honor  wiedza  

spokój  radość  
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