
Wrzesień -  tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 8 września,
Dzień dobrej wiadomości
Cel ćwiczenia: Uświadomienie uczniom 
potrzeby kształtowania pozytywnej wizji 
świata jako przeciwwagi dla tworzonego przez 
media obrazu świata, w którym tylko złe 
wiadomości są godne uwagi. Wzmacnianie 
pozytywnego myślenia. Ograniczenie narzekania, 
które powszechnie 
uważane jest za jedną z naszych narodowych 
przywar. 
Opracowanie przez uczniów zestawu 
cytatów motywacyjnych na cały rok w celu wyrobienia 
nawyku dbania o pozytywne nastawienie.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 90 minut
Materiały/ linki:
Informacja o Dniu Dobrej Wiadomości: 
pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Dobrej_Wiadomości
Canva - narzędzie do projektowania
graficznego www.canva.com/pl_pl/tworzyc/kalendarze
Szablon kalendarza do druku pdf: 
fotografiadlaciekawych.pl/wp-content/uploads/2018/05/
kalendarz-2019-do-wydrukowania-pionowy-blog.pdf
Strona z pozytywnymi cytatami:  
pozytywnecytaty.pl

 

 
 
 
 
 

Wstęp - pokaż uczniom cytat:
“Uważaj na myśli, bo przemienią się w słowa. Uważaj na słowa, bo zmienią się w czyny. Uważaj na czyny, bo staną się nawykami.
Uważaj na nawyki, bo staną się charakterem. Charakter będzie twoim przeznaczeniem. Stajemy się tym, co myślimy.” autor
nieznany
Poproś, aby w parach przedyskutowali, jak rozumieją cytat. Żeby umieli swoimi słowami wyjaśnić, co to znaczy, że stajemy się tym,
co myślimy. Zapytaj jakie skutki w codziennym życiu mogą mieć negatywne myśli. Poproś o podanie przykładów z życia.
Poproś uczniów, aby w grupach przypomnieli sobie/znaleźli online wiadomości z ostatniego tygodnia. Wspólnie podsumujcie, czy
dominowały wiadomości pozytywne, czy negatywne. 
Powiedz uczniom, że wiadomości negatywne dominują w mediach (“Nie ulega wątpliwości, że newsy są najczęściej poświęcone
negatywnym wydarzeniom.” źródło: A. Boyd, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych,
tłum. A. Sadza, Kraków 2006) Zapytaj, jaki to ma wpływ na postrzeganie świata przez odbiorców przekazów medialnych.
Poproś uczniów o podanie pomysłów na zmianę tej sytuacji.
Rozwinięcie - opowiedz uczniom o inicjatywie “Dnia Dobrej Wiadomości” “W ramach Dnia Dobrej Wiadomości tworzona jest Księga
Dobrej Wiadomości (zwana także Księgą Trzeciego Tysiąclecia), która ma stanowić wyjątkowe, optymistyczne przesłanie dla
przyszłych pokoleń. Kilkaset kart księgi zapełnią wypowiedzi wybitnych przedstawicieli nauki, polityki, sztuki i kościoła z całego
świata. Dotychczas do księgi wpisali się m.in. Dalajlama, Paulo Coelho czy Brigitte Bardot.”
Dzień Dobrej Wiadomości – święto proklamowane 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-
literackiego Salonu 101 prowadzonego przez Małgorzatę Bocheńską. To coroczne święto wydarzeń przebiegających pod wspólnym
hasłem "Dobrej Wiadomości". Wikipedia pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Dobrej_Wiadomości
Powiedz uczniom, że razem opracujecie narzędzie do podnoszenia pozytywnego nastawienia przez cały rok szkolny - kalendarz
motywacyjny. Podziel klasę na grupy - 3-5 osób, przydziel każdej grupie miesiąc (dwa, jeśli grup jest mniej) do zagospodarowania.
Poproś grupy o wybranie cytatu motywacyjnego na każdy miesiąc np. ze strony pozytywnecytaty.pl/. Upewnij się, że cytaty się nie
powtarzają. Rozdaj kartki z miesiącami z kalendarza.  
fotografiadlaciekawych.pl/wp-content/uploads/2018/05/kalendarz-2019-do-wydrukowania-pionowy-blog.pdf
Poproś uczniów, aby w grupach zaprojektowali wygląd stron/y kalendarza.
Wymagane elementy: kolaż, grafika lub rysunek, plus pozytywny cytat.
 Poproś uczniów, aby dbali o pozytywne nastawienie podczas realizacji zadania lub poproś uczniów, aby na następną lekcję w
grupach zaprojektowali kalendarz online w narzędziu Canva www.canva.com/pl_pl/tworzyc/kalendarze
Zakończenie  Zapytaj uczniów, jak im się pracowało w zespole. Co było łatwe/trudne. Co by zmienili przy kolejnym projekcie w tym
składzie.  Poproś, aby uczniowie opowiedzieli jak dbali o pozytywne nastawienie w zespole podczas realizacji projektu. Zbierasz
projekty, kompletujesz kalendarz, wieszasz w klasie.
 Możesz zrobić kopie ksero i rozdać rodzicom na pierwszej wywiadówce.
W ciągu roku szkolnego możesz wykorzystać motywatory z kalendarza do rozpoczynania lekcji, jako inspirację do dyskusji na
lekcjach wychowawczych.



 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

22 września -  Europejski dzień bez samochodu 

TYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 22 września - Europejski dzień bez samochodu
Cel ćwiczenia: kształtowanie u młodzieży postawy dbałości o środowisko naturalne
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 35 minut
Materiały/ linki:

WTP Warszawa: "Spot dzień bez samochodu 2016 pełna wersja" (1'08'') bit.ly/2Xvb36S
zdjęcia ze strony pixabay.com/pl/ (pobierz paczkę ze strony Ko-lekcja)
komputery z dostępem do Internetu 

Przebieg ćwiczenia: 
Rozłóż na podłodze zdjęcia i poproś młodzież, żeby zadecydowała, co je łączy i w związku z tym co będzie tematem zajęć. 
Otrzymasz różne odpowiedzi, dotyczące ochrony środowiska, środków transportu, sposobów spędzania wolnego czasu, 
zanieczyszczeń, spalin - poproś uczniów i uczennice o uzasadnienie ich odpowiedzi. 
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 22 września to Europejski dzień bez samochodu, warto podczas zajęć zastanowić się nad tym, 
co jako młodzi ludzie mogą zrobić, by realnie dbać o środowisko naturalne. Zachęć ich do dyskusji na ten temat, moderuj dyskusję,
podkreślając, że sukces jest możliwy nawet dzięki drobnym aktywnościom, takim jak choćby rezygnacja z samochodu na rzecz
komunikacji miejskiej lub roweru nie tylko 22 września. Zwróć uwagę, że nawet nie będąc kierowcami, mogą próbować wpłynąć na
zmotoryzowanych członków rodziny, by dbać o środowisko. 
Podkreśl, że korzyści wynikających z korzystania komunikacji miejskiej jest zdecydowanie więcej. 
Poproś uczniów/uczennice o to, aby obejrzeli film przygotowany przez WTP Warszawa: 
"Spot dzień bez samochodu 2016 pełna wersja" (1'08''): bit.ly/2Xvb36S
Po odtworzeniu filmu zachęć młodzież, by w grupach stworzyli plakat online informujący mieszkańców ich miejscowości 
o Europejskim Dniu Bez Samochodu i zachęcający do jak najliczniejszego uczestnictwa w obchodach tego wydarzenia. 
Do tworzenia plakatów uczniowie wykorzystują narzędzia online, np.: Canva: www.canva.com, Glogster: edu.glogster.com.
Więcej narzędzi przydatnych do tworzenia plakatów online znajdziesz tu: edukacyjnytik.jimdo.com/plakaty-inaczej
Podczas podsumowania liderzy poszczególnych grup dokonują prezentacji plakatów (uczniowie i uczennice wysyłają plakaty do
nauczyciela, by mogły zostać wyświetlone na ekranie).

 
 
 



1 paŹdziernika - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 1 października - Międzynarodowy dzień osób starszych
Cel ćwiczenia: umocnienie postawy szacunku wobec osób starszych 
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 20 minut
Materiały/ linki:

Stowarzyszenie KIS "Starość to stan umysłu" (4'09'') bit.ly/2IrDJav 
zdjęcia ze strony pixabay.com/pl/ (pobierz paczkę ze strony Ko-lekcja)

Przebieg ćwiczenia: 
Rozłóż na podłodze zdjęcia, które mają skłonić uczniów i uczennice do refleksji. Poproś młodzież, żeby obejrzała
przygotowane zdjęcia i zadecydowała, co będzie tematem zajęć. Otrzymasz różne odpowiedzi, ale możesz spodziewać
się, że najczęstszą odpowiedzią będzie to, że zdjęcia łączy motyw starości.
Zadaj młodzieży pytanie, czym jest dla nich starość oraz jaki wiek uznają za podeszły. Zapytaj, jaki jest stosunek
współczesnych młodych ludzi do osób starszych. Poproś, by odpowiedzi zostały uzasadnione.
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 1 października to Międzynarodowy dzień osób starszych, warto podczas zajęć
zastanowić się nad tym, jaką rolę pełnią osoby starsze w społeczeństwie. Zwróć uwagę uczniów i uczennic na to, że
ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, staje się jednym z globalnych wyzwań współczesnego świata. 
Poproś uczniów / uczennice o to, aby obejrzeli film przygotowany przez Fundację KIS "Starość to stan umysłu" (4'09'')
https://bit.ly/2IrDJav. 
Po odtworzeniu filmu zadaj uczniom i uczennicom pytanie, czego mogą nauczyć się od osób starszych w ich najbliższym
otoczeniu. Młodzież podaje przykłady, przedstawiając znanych im seniorów (moja babcia, mój dziadek, ciocia, sąsiad, itp.).
Podsumowując ćwiczenie, zadaj młodzieży pytanie, dlaczego osoby starsze powinny odgrywać/ odgrywają ważną rolę w
społeczeństwie, które powinno korzystać z ich doświadczenia.

 
 
 
 



29 października - DZIEŃ BEZ KUPOWANIA

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 29 października  - Dzień bez kupowania 
Cel ćwiczenia: zrozumienie, czym jest konsumpcjonizm i jaki ma wpływ na otaczający nas świat  
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki:

ING Bank Śląski: "Jak walczyć z konsumpcjonizmem?" (3'30") bit.ly/2I3zyTy (dostęp: 24.05.2019)
 bit.ly/2wFCBe0 (dostęp: 24.05.2019)
 bit.ly/2MCR99b (dostęp: 24.05.2019)

Przebieg ćwiczenia: 
Zapytaj uczniów i uczennice, czy zdarzyło im się kiedykolwiek kupić rzeczy, które im się nie przydały, z których ani razu nie
skorzystali. Poproś o uzasadnienie odpowiedzi - wyjaśnienie, co ich powstrzymało (w przypadku odpowiedzi przeczącej)
oraz dlaczego mimo wszystko dokonali zakupów (w przypadku odpowiedzi twierdzącej). 
Następnie zapytaj młodzież o to, jak rozumieją termin "konsumpcjonizm" (jest to nieuzasadnione kupowanie, zwiększanie
swojego stanu posiadania, przy jednoczesnej trudności w wyjaśnieniu powodów chęci posiadania zgromadzonych dóbr.
Dodatkowo kupujący wierzy, że dobra materialne są wyznacznikiem szczęścia i dobrobytu). 
Poproś młodzież, by obejrzała krótki film: ING Bank Śląski: "Jak walczyć z konsumpcjonizmem?" (3'30")
https://bit.ly/2I3zyTy i wyjaśniła, jakie są skutki konsumpcjonizmu dla świata oraz w jaki sposób pokonać nieuzasadnioną
chęć kupowania oraz gromadzenia dóbr. 
Po tym, jak młodzież na podstawie filmu (i być może własnych doświadczeń) wyjaśni, jak walczyć z konsumpcjonizmem i
jakie są jego skutki, opowiedz uczniom i uczennicom o Heidemarie Schwermer i jej pomyśle (materiał o Heidemarie
Schwermer do pobrania na dole strony).
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 29 października to Dzień bez kupowania, warto nie kupić tego dnia ani jednego produktu.
Zapytaj podczas kolejnego spotkania z wychowankami, czy udało im się sprostać wyzwaniu i jakie refleksje im tego dnia
towarzyszyły. Może zdecydowali się na ograniczenie ilość kupowanych dóbr po Dniu bez kupowania?
 

 



G r u d z i e ń  -  t y d z i e ń  3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 18 grudnia - Międzynarodowy dzień migrantów 
Cel ćwiczenia: Nauka empatii, dyskusja o osobach wykluczonych, uwrażliwienie na problemy uchodźców.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok 30 minut.
Przebieg ćwiczenia:
Naklejamy na czole (młodszym uczniom) bądź dajemy do zaciśniętej dłoni (starszym uczniom) kropki w różnych
kolorach – po kilka na dany kolor. Ich zadaniem jest odszukać bez używania słów osób, które mają taki sam kolor
kropki jak one. Jedna osoba w klasie otrzymuje czarną kropkę (ważne: powinna to być osoba stabilna psychicznie,
pewna siebie i odpowiedzialna).
Kiedy wszyscy, poza jedną osobą, znajdą swoje grupy, ćwiczenie się kończy. Nauczyciel przystępuje do jego
omówienia.
Przykładowe pytania:
Do „kolorowych kropek” – jak się czuliście, kiedy szukaliście grupy, a jak, kiedy ją znaleźliście; czy to było trudne
zadanie 
dla was, dlaczego; czy powtórzylibyście ćwiczenie?
Do „czarnej kropki” (po pytaniach do „kolorowych kropek”) – jak się czułeś/czułaś, kiedy szukałeś/szukałaś grupy, 
a jak kiedy jej nie znalazłeś/znalazłaś; czy to było trudne zadanie dla ciebie; dlaczego tak/nie; czy
powtórzyłbyś/powtórzyłabyś ćwiczenie?
Do wszystkich (po przedstawieniu tematu lekcji i kilku słowach wstępu) – czy dostrzegacie jakieś zbieżności
pomiędzy tematem zajęć a dzisiejszym ćwiczeniem; jakie; dlaczego takie; czy znacie jakiegoś uchodźcę, imigranta
zarobkowego, cudzoziemca; co ich różni; czy chcielibyście być w jego/ich położeniu; dlaczego; co możecie zrobić,
by zmienić ich doświadczenia/ samopoczucie?
 
 
 



grudzień - tydzień 4
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Dzień św. Mikołaja
 
Cel ćwiczenia: Budowanie umiejętności aktywnego słuchania, wypowiedzi na forum; budowanie relacji, ćwiczenie
kreatywności i przedsiębiorczości.
 
Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok. 15-20 minut ok. tydzień przed dniem św. Mikołaja i ok. 15-20 minut w dzień
ćwiczenia
 
Przebieg ćwiczenia:
Na przykład tydzień przed dniem św. Mikołaja lub tydzień Świętami Bożego Narodzenia poświęcasz zajęcia wychowawcze
służące ćwiczeniu umiejętności aktywnego słuchania. Uczniowie siadają w kręgu. Zadaniem każdego z nich jest opowiedzieć
krótko o swoim marzeniu. Po skończeniu rundy każdy uczeń wskazuję np. osobę siedzącą naprzeciwko, która stara się
możliwie najwierniej odtworzyć marzenia osoby, która ją do tego wyznaczyła. Jeśli chcesz, możesz przyłączyć się do
zadania.
Następnie przeprowadzasz klasowe losowanie na uprzednio przygotowanych karteczkach z imionami i nazwiskami uczniów
– tak jak na dzień św. Mikołaja. Sprawdzacie, czy ktoś nie wylosował siebie. Zachowujecie wylosowane imię w tajemnicy.
Zadaniem każdego z uczniów jest przygotować „bezkosztowo” prezent, który będzie spełniał marzenia wylosowanej przez
niego osoby. Może to być np. krótka historyjka na ten temat, sporządzony własnoręcznie rysunek lub inny artefakt realizujący
marzenie. Sporządzone przez siebie dzieło-prezent warto opakować.
W dniu św. Mikołaja następuje rozdanie prezentów.
Przykładowe pytania i polecenia: Spróbuj opowiedzieć o marzeniu…; co zapamiętałeś z opowieści…; na co zwróciłeś uwagę
w marzeniu…

 
 



Styczeń - tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 8 stycznia - Dzień czystego biurka

Cel ćwiczenia: autorefleksja na temat własnego sposobu pracy/nauki 

Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok. 30 minut

Przebieg ćwiczenia: 

Włączasz uczniom film z YouTube’a na temat posiadaczy biurek. 

www.youtube.com/watch?v=O19c_cb9iP4

Po jego obejrzeniu pytasz o wrażenia, uwagi czy opinie. Następnie prosisz, by każdy uczeń wypisał 3 rzeczy związanych

z nauką (pracą), których chętnie pozbyłby się ze swojego biurka i 3 - które chciałby na nim mieć (a - jeszcze? - nie ma). 

Następnie prosisz, aby uczniowie usiedli w kręgu, przedstawili wypisane przedmioty i wyjaśnili swoje wybory.

Przykładowe pytania:

Po projekcji filmu: o czym jest ten film?; co z niego zapamiętaliście?; z czym się zgadzacie, a z czym - nie?; 

czy moglibyście zaproponować inne typy posiadaczy biurek?; jakie?; dlaczego?

Po wypisaniu propozycji: kto chce pierwszy podzielić się swoją pracą?; kogo wskażesz następnego?; 

opisu czyjego biurka jesteś ciekaw?; dlaczego wypisałeś te przedmioty?; czy myślisz, że te propozycje mówią coś o tobie?; w

jaki sposób?; czy podzieliłbyś się swoim biurkiem z kim z klasy?; z kim?; z jakiego powodu?

 
 



Styczeń - tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 17 stycznia - dzień wszystkich fajnych ludzi
Cele ćwiczenia: integracja, dowartościowanie, analiza ról grupowych w klasie
Czas przygotowania: ok. tygodnia - w zależności od potrzeb
Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok.35 minut
Przebieg ćwiczenia:
Na jednej z lekcji wychowawczych odpowiednio wcześniej (nawet jeszcze w grudniu)
poproś uczniów o zapisywanie w specjalnie przygotowanym przez siebie miejscu cech,
które ich zdaniem są dla nich lub ich przyjaciół charakterystyczne, opisują ich, są ich
tagami. Mogą to być wpisy w rodzaju: Jestem energiczny;  Szybko przechodzę od zadania
do zadania; Zawsze się uśmiecham; Inteligentny. Jest jeden warunek – ich wymowa jest
pozytywna.
Aby usprawnić przebieg wpisywania, możesz zachęcić uczniów do wpisywania tych
określeń przy pomocy multimediów. Możesz też otworzyć dokument w chmurze, aby
zbierał wyniki pracy uczniów. Sam też uczestnicz w formułowaniu tych określeń. Zadbaj,
by pojawiły się bardziej abstrakcyjne, nieoczywiste na pierwszy rzut oka dla klasy
określenia np.: Jestem dobrym organizatorem; Chętnie włączam się w prace na rzecz
innych.
Następnie wraz z klasą weryfikujesz otrzymane propozycje pod względem ich
pozytywności i zrozumiałości. Zatem jeśli pojawią się określenia w rodzaju: „Jestem
roztargniony” sprawdźcie, czy nie chodziło przypadkiem o: „Jestem marzycielem”. Albo co
to znaczy, że ktoś napisał: „Supermen”?, czy dla wszystkich jasna jest wymowa tego
określenia.
Dziękujesz klasie.
W domu formatujesz otrzymane wpisy np. w tabelce, tak aby każde hasło miało taki sam
rodzaj i rozmiar czcionki oraz miało wokół siebie tyle samo przestrzeni. To ważne, bo
potem wydrukujesz wszystkie hasła i wytniesz je. Wycięte kartki powinny mieć taką samą
wielkość i nie mogą być za małe np. być wielkości pasków. W razie potrzeby jeszcze
uzupełniasz wpisy, tak aby było ich co najmniej kilkadziesiąt. W razie potrzeby karteczki z
hasłami wydrukuj dwa razy. Potnij. Przygotuj też kilkanaście pustych karteczek o formacie
takim samym jak te zapisane.
 

Na lekcji wychowawczej w okolicach 17 stycznia
losowo rozdaj każdemu uczniowi w klasie 10
karteczek i poproś, aby spośród nich wybrał 4
określenia, które pasują do niego. Kiedy każdy już
dokonał wyboru, można przystąpić do drugiej fazy
ćwiczenia. Jeśli ktoś nie wybrał wystarczającej ilości
kartek, dodajesz kartki z ogólnej puli. Pozostałe kartki
każdy uczeń powinien rozdać kolegom i koleżankom,
ale tak żeby zawarta na kartce treść pasowała (jego
zdaniem) do osoby obdarowanej. Osoby które,
otrzymają takie kartki nie mówią, czy otrzymane
informacje są według nich trafne. Jeśli nie zgadzają
się z otrzymanym komunikatem, przesyłają karteczki
dalej (na takich samych zasadach). Niewykorzystane
kartki tworzą pulę, są tam też puste kartki, które
można uzupełniać na bieżąco, jeśli ktoś stwierdzi, że
na przygotowanych kartkach nie ma idealnego
określenia kolegi/koleżanki. Kiedy formuła ćwiczenia
się wyczerpie, zbierz klasę w krąg i poproś, by każdy
opowiedział, które karteczki sprawiły mu największą
frajdę, a które go zaskoczyły pozytywnie. Można
zapytać, kto otrzymał najwięcej kartek (to pewnie
lider klasy), a kto dał każdemu przynajmniej jedną
karteczkę (to zapewne lider emocjonalny). Kartki
można zatrzymać, przydadzą się na kolejne lata
wychowawstwa.



(Międzynarodowy) dzień bezpiecznego internetu

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: (Międzynarodowy) dzień bezpiecznego internetu
(Międzynarodowy) dzień bezpiecznego internetu przypada na pierwszą połowę lutego, wyznaczany jest w różne dni
Cel ćwiczenia: zaznajomienie z zasobami edukacyjnymi dotyczącymi korzystania z internetu, wyćwiczenie nawyków
świadomego korzystania z internetu
Przebieg ćwiczenia:
Jeśli masz warunki, zaproś klasę do sali informatycznej. Poproś uczniów, by przejrzeli następujące zasoby:
https://otwartezasoby.pl/lekcje-cyberbezpieczenstwa-of-facebooka/
Cyfrowa Wyprawka 
Edukacja Medialna
Asy Internetu
Uczniowie w miarę dostępności komputerów tworzą jak najmniejsze grupy. Zadaniem uczniów jest kilkuminutowe
przejrzenie zaproponowanych stron pod kątem stworzenia spójnego ciekawego materiału na wybrany a odszukany w
podanych zasobach temat. Uwaga, tematy nie mogą się powtarzać – poproś uczniów o ustalenie tematów.
Relacja może przybrać  formę wybraną przez uczniów: wirtualną (np. prezentacja, quiz) lub nie (np. plakat, gra planszowa).
Podaj termin przedstawienia materiałów.
Przykładowe pytania i polecenia:
Co dla ciebie/was było najtrudniejsze, a co przyniosło wam najwięcej satysfakcji?
Wymieńcie trzy najważniejsze informacje zdobyte podczas surfowania.
Co was/ciebie zaskoczyło?
Jakimi informacjami chcesz/chcecie się podzielić?
Dokończ/ dokończcie zdanie: Bezpieczny internet to...

 
 
 
 



14 lutego - Walentynki: Cichy wielbiciel

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 14 lutego - Walentynki: cichy wielbiciel
Cele ćwiczenia: zabawy długoterminowej, która znakomicie integruje zespół; umiejętność szukania sprzymierzeńców,
ćwiczenia empatii; umiejętność dochowania tajemnicy; ćwiczenie lojalności.
 Czas przeznaczony na ćwiczenie: instrukcja z losowaniem ok. 15 min.; przygotowanie - nie mniej niż tydzień; finał ok. 
25 min. 
Przebieg ćwiczenia:
Tydzień lub wcześniej niż wypada Dzień Zakochanych przeprowadź w klasie losowanie. Każdy losuje karteczkę 
z nazwiskiem kolegi i zachowuje w tajemnicy, kogo wylosował. Możesz się przyłączyć, jeśli chcesz tego ty i klasa. 
W czasie zabawy stajemy się „cichymi wielbicielami/ przyjaciółmi” osoby, którą się wylosowało.
Zadaniem każdego przyjaciela jest jak najczęściej okazywać dowody życzliwości wylosowanej osobie, ale tak, aby ona nie
zorientowała się, kto jest jej cichym wielbicielem. W trakcie zabawy postawcie na waszą kreatywność. Można pisać
wierszyki, przygotowywać laurkopodobne upominki, zamawiać piosenki w radiowęźle czy u bardziej uzdolnionych muzycznie
kolegów, samodzielnie przygotowywać smakołyki itd. Jako organizator możesz zadbać, by każdego dnia (co drugi dzień)
znalazł się czas na prezentację dowodów życzliwości. Wtedy obdarowani opowiadają, co miłego ich spotkało ze strony
cichych przyjaciół. I ewentualnie im dziękują.
W dniu św. Walentego następuje ujawnienie. Możesz wtedy zrobić krąg, w którym każdy uczestnik zabawy zgaduje,
przedstawia domysły – kto był jego cichym wielbicielem. Jeśli nie zgadnie, cichy przyjaciel ujawnia się sam. 
Wtedy to on 
z kolei zgaduje, kto był jego cichym przyjacielem itd.
Po ujawnieniu wszystkich uczestników zabawy możesz zadać kilka pytań w rodzaju: Co czułeś jako obdarowany, 
a co jako obdarowujący? W której roli czułeś/aś się lepiej, na czym polegała różnica?
Co było dla ciebie największym zaskoczeniem? Jakie miałeś podejrzenia co do swojego cichego wielbiciela? 
Komu zabawa się nie podobała, dlaczego?
Istnieje też wersja klasowa zabawy. Klasy w określonej szkole losują siebie nawzajem i przygotowują w tajemnicy
niespodzianki dla siebie. To mogą być podchody, challenge i inne zabawy. Odbywają się one w ustalonym dniu 
np. 14 lutego.
 

 
 



8 marca -  międzynarodowy dzień praw kobiet i pokoju na świecie 

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 8 marca - Międzynarodowy dzień praw kobiet i pokoju na świecie
Cel ćwiczenia: kształtowanie u młodzieży postawy szacunku wobec kobiet i ich praw 
oraz postawy dbałości o pokój na świecie  
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki:

Amnesty International: amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/ (dostęp: 24.05.2019)
Amnesty International: "Przemoc wobec kobiet - ukryta forma naruszeń praw człowieka": bit.ly/30JEkfY (dostęp: 24.05.2019)
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej: "Dyskryminacja a edukacja" (1'10'') bit.ly/2M727U8 (dostęp: 24.05.2019)

Przebieg ćwiczenia:   
Powiedz młodzieży, że XIV Dalajlama powiedział: "Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka", dlatego podczas ćwiczenia
upamiętniającego  Międzynarodowy dzień praw kobiet i pokoju na świecie, który przypada na 8 marca, porozmawiacie o prawach kobiet, których
przestrzeganie przyczynia się do pokoju na świecie. Wyjaśnij uczniom, że jest wiele organizacji pozarządowych, które walczą o przestrzeganie praw
człowieka i prowadzą działania antydyskryminacyjne - jedną z takich organizacji jest Amnesty International (więcej o Amnesty International, akcjach
prowadzonych przez organizację i projektach dowiesz się na stronie: amnesty.org.pl/).
Zapytaj młodzieży, co wiedzą na temat przestrzegania praw człowieka. W razie potrzeby doprecyzuj informacje uzyskane od uczniów i wyjaśnij, że prawa
człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z faktu bycia człowiekiem i są to między innymi prawo do życia, wolność słowa,
zrzeszania się, prawo do edukacji. Wyjaśnij, że prawa człowieka mają charakter powszechny i przyrodzony. Powszechność praw człowieka oznacza, że
niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii każdy człowiek ma te same prawa, charakter przyrodzony praw zapewnia, że istnieją one
niezależnie od woli władcy czy przepisów prawa. Prawa człowieka mają również charakter niezbywalny, czyli że nikt nie może nam ich odebrać, nie możemy
również się ich zrzec. Nienaruszalność i naturalność praw człowieka oznaczają, że funkcjonują one niezależnie od władzy i posiadamy je z racji godności
osobistej. Prawa człowieka są niepodzielne - stanowią niepodzielną całość (opracowano na podstawie: amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/).
Powiedz uczniom, że więcej informacji na temat praw człowieka mogą zdobyć na stronie: amnesty.org.pl/co-robimy/prawa-czlowieka/.
Opowiedz uczniom  i uczennicom o przemocy wobec kobiet na świecie (oprzyj się na artykule, przeczytaj go wcześniej i streść uczniom lub przeczytaj
wybrane przez siebie fragmenty/całość: "Przemoc wobec kobiet - ukryta forma naruszeń praw człowieka" dostępnym na stronie Amnesty International:
bit.ly/30JEkfY.) Poproś młodzież o obejrzenie filmu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej "Dyskryminacja a edukacja" (1'10'') bit.ly/2M727U8.
Porozmawiaj z młodzieżą na temat filmu pokazującego wizerunek kobiety z różnych perspektyw. Zapytaj młodzież, jakie działania należy podjąć, by
przestrzegano praw kobiet. Moderuj dyskusję, by zwrócić uwagę uczniów i uczennic, iż przede wszystkim należy walczyć ze stereotypowym postrzeganiem
kobiet w społeczeństwie. Podkreśl, że przestrzeganie praw człowieka - w tym kobiet - to najlepszy sposób walki o pokój na świecie.
Poproś młodzież o podsumowanie ćwiczenia poprzez dokończenie zdania: Podczas dzisiejszej lekcji zrozumiałem(am), że....

 
 
 



21 marca -  międzynarodowy dzień WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ 

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: 21 marca - Międzynarodowy dzień walki z dyskryminacją rasową
Cel ćwiczenia: kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych wobec ludzi pochodzących z różnych stron świata
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki: 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego "Powstrzymaj dyskryminację": (0'45'') bit.ly/2YIgZcT, "Powstrzymaj
dyskryminację #2" (0'37'') bit.ly/2wf21in, "Powstrzymaj dyskryminację #3" (0'51'') bit.ly/2YJFYww,  "Powstrzymaj
dyskryminację #4" (0'36'') bit.ly/2X14QQ1 (dostęp:24.05.2019)
Przebieg ćwiczenia:     
Wyjaśnij młodzieży, że 21 marca obchodzony jest Międzynarodowy dzień walki z dyskryminacją rasową i że ćwiczenie
będzie dotyczyło zjawiska dyskryminacji i sposobów jej zwalczania. Poproś uczniów/uczennice o to, aby obejrzeli filmy
przygotowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego z aktorem Cezarym Kosińskim w roli głównej. 
 Filmy ukazują problem realnych skutków absurdalnych sytuacji zdarzających się w życiu osób dyskryminowanych, 
 wykluczenia,  niewidzialnych barier w życiu oraz szykan. Wyjaśnij, że dyskryminacja rasowa może dotyczyć każdej osoby
niezależnie od miejsca pochodzenia. Poproś młodzież o skomentowanie obejrzanego materiału (wskazówki do omówienia:
Czy przedstawione sytuacje to fikcja stworzona na potrzeby filmu, czy rzeczywistość wielu osób? Jeśli przedstawiony
materiał pokazuje faktyczne sytuacje z życia wielu ludzi, to jak reagują świadkowie tych zdarzeń? Jak Ty reagujesz? Za
każdym razem poproś o uzasadnienie odpowiedzi). Podziel młodzież na 4 grupy poproś, by przedyskutowała, analizując
przydzielony im film, w jaki sposób można zapobiec skutkom dyskryminacji polegającym na pozbawieniu praw
obywatelskich, wykluczeniu, stawianiu barier i szykanowaniu: grupa 1: "Powstrzymaj dyskryminację", grupa 2:
"Powstrzymaj dyskryminację #2", grupa 3:  "Powstrzymaj dyskryminację #3", grupa 4:  "Powstrzymaj dyskryminację #4".
Po obejrzeniu filmu uczniowie i uczennice z każdej grupy formułują wnioski, jak mogą wesprzeć osoby dyskryminowane na
tle rasowym. Warto zwrócić uwagę młodzieży na fakt, iż niezwykle istotne jest reagowanie na przejawy dyskryminacji.

 
 
 



2 kwietnia - Międzynarodowy dzień świadomości autyzmu 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 2 kwietnia - Międzynarodowy dzień świadomości autyzmu
Cel ćwiczenia: uwrażliwienie na potrzeby osób z autyzmem
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki:

filmy Fundacji SYNAPSIS "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - zachowania" (3'28'') bit.ly/2h2zpDM, "Autyzm wprowadza zmysły w
błąd - metro" (1'28'') bit.ly/2hQij8Z, "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - hipermarket" (1'18'') bit.ly/2XuKgHT, "Autyzm wprowadza
zmysły w błąd - finał" (0'30'') bit.ly/2I4TFAF (dostęp: 08.04.2019)
koperta, kromka chleba, masło, nóż do smarowania, szynka, ser, pomidor (dowolnie), puzzle (około 20 elementów), grzebień i
gumka do włosów
rękawice narciarskie / gogle ( jedna para na grupę)

Przebieg ćwiczenia:    
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 2 kwietnia to Międzynarodowy dzień świadomości autyzmu, warto porozmawiać o sytuacji osób
dotkniętych autyzmem. Poproś uczniów / uczennice o to, aby obejrzeli filmy przygotowane przez Fundację SYNAPSIS "Autyzm
wprowadza zmysły w błąd" z aktorem Bartkiem Topą w roli głównej: "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - zachowania" (3'28'')
bit.ly/2h2zpDM, "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - metro" (1'28'') bit.ly/2hQij8Z, "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - hipermarket"
(1'18'') bit.ly/2XuKgHT. Porozmawiaj z uczniami na temat tego, jak może się czuć osoba, której zmysły pracują inaczej, na przykład gdy
dana osoba jest nadwrażliwa na bodźce lub prawie ich nie odbiera. Uczniowie/ uczennice prezentują swoje propozycje.
Podziel młodzież na grupy i przydziel im zadania, które wykonają w grubych rękawicach narciarskich lub goglach:
Grupa 1 - zaadresowanie koperty                                     Grupa 2 -  przygotowanie kanapki z gotowych produktów
Grupa 3 -  ułożenie puzzli                                                 Grupa 4 -  zrobienie osobie z klasy warkocza
Poproś młodzież o obejrzenie filmu Fundacji SYNAPSIS na podsumowanie ćwiczenia: "Autyzm wprowadza zmysły w błąd - finał"
(0'30'') bit.ly/2I4TFAF. Po obejrzeniu filmu uczniowie i uczennice formułują wnioski, jak mogą wesprzeć osoby z autyzmem w
codziennym życiu.

 

 



22 kwietnia - międzynarodowy dzień matki ziemi
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 22 kwietnia - Międzynarodowy dzień Matki Ziemi
Cel ćwiczenia: kształtowanie u młodzieży postawy dbałości o środowisko naturalne
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 35 minut
Materiały/ linki:

informacja o akcji "Zatrzymajmy plastikową epidemię" Greenpeace: bit.ly/2QlZEng (dostęp:24.05.2019)
informacja o akcji No more plastic: bit.ly/2QkHWjQ (dostęp: 24.05.2019)
grafika z Celami Zrównoważonego Rozwoju: bit.ly/30Jbs7R (dostęp: 24.05.2019)
wiadomości o Celach Zrównoważonego Rozwoju: www.un.org.pl/ (dostęp: 24.05.2019)
piosenka Playing for change: "Przepiękny jest świat" (3'40'') bit.ly/2W627bp (dostęp: 24.05.2019)
komputery z dostępem do Internetu

Przebieg ćwiczenia:
Powiedz uczniom i uczennicom, że 22 kwietnia to Międzynarodowy dzień matki ziemi, jednak o naszą planetę musimy dbać nie tylko 22 kwietnia, ale
przez cały rok. Tymczasem międzynarodowe koncerny wytwarzają coraz więcej plastiku używanego głównie do pakowania, niestety 90%
wyprodukowanego plastiku nie zostało poddane recyklingowi. Opowiedz młodzieży o akcjach podejmowanych na całym świecie, by chronić naszą
planetę przed zalewem plastiku zabijającym zwierzęta: "Zatrzymajmy plastikową epidemię" Greenpeace: bit.ly/2QlZEng) lub akcja "No more plastic":
bit.ly/2QkHWjQ.Powiedz młodzieży, że W 2015 roku Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 została przyjęta przez wszystkie 193
państwa członkowskie ONZ i zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 zadań, które mają być osiągnięte przez świat do 2030 roku,
by między innymi przeciwdziałać zmianom klimatycznym, chronić życie pod wodą i na lądzie (opracowano na podstawie www.un.org.pl/). Pokaż
młodzieży grafikę Celów Zrównoważonego Rozwoju i omów, jakich działań wymagają poszczególne Cele: bit.ly/30Jbs7R. Wyjaśnij uczniom i
uczennicom czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju, możesz posłużyć się wiadomościami, które znajdują się na stronie: www.un.org.pl/ (wystarczy
omówić kilka Celów, ważne, by zainteresować młodzież tematyką). Włącz młodzieży teledysk Playing for change: "Przepiękny jest świat" (3'40'')
bit.ly/2W627bp. Zapytaj młodzież, jakie konkretnie może podjąć działania, by sprawić, że świat będzie przepiękny. Połącz uczniów i uczennice w
grupy  i zaproś ich do wykonania zadania, którym jest przygotowanie ulotek, dzięki  którym zachęcą do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i
tym samym sprawią, że Międzynarodowy dzień matki ziemi będzie obchodzony każdego dnia. Ulotki mozna przygotować na przykład dzięki narzędziu
Canva: www.canva.com/. Po tym, jak ulotki zostaną przygotowane, należy je pobrać, aby można było dokonać ich prezentacji na ekranie. Ulotki warto
wydrukować, by rozdać je młodzieży szkolnej/ społeczności lokalnej i zachęcić tym samym do dbania o naszą planetę.

 

 



5 maja - Dzień walki z dyskryminacją 
osób niepełnosprawnych

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 5 maja - Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

Cel ćwiczenia: zrozumienie sytuacji osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie 
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 35 minut
Materiały/ linki:

"Cyrk motyli" (22'35'')  bit.ly/2wLgwLg (dostęp: 06.05.2019)
Przebieg ćwiczenia:                                                                       
Wyjaśnij młodzieży, że ponieważ 5 maja 2020 roku Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych warto porozmawiać o sytuacji
osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz o tym, czego osoby niepełnosprawne mogą oczekiwać od innych. Zadaj młodzieży pytanie, 
w jaki sposób mogą realnie pomóc osobom niepełnosprawnym na co dzień. Możesz zapisywać ich pomysły na tablicy.
Poproś uczniów / uczennice o to, aby obejrzeli film ""Cyrk motyli" (22'35'')  bit.ly/2wLgwLg.
Wyjaśnij młodzieży, że ich zadaniem będzie obejrzenie krótkometrażowego filmu "Cyrk motyli" i udzielenie odpowiedzi na pytania do
filmu. Połącz uczniów i uczennice w cztery grupy i przydziel im zadania, polegające na zwróceniu uwagi podczas projekcji na sytuację
głównego bohatera filmu:
Grupa 1: Dlaczego praca w wraz z innymi niepełnosprawnymi i chorymi osobami była dla Willa upokarzająca?
Grupa 2: W jaki sposób Mendez, właściciel Cyrku Motyli postrzegał współpracujących z nim ludzi i jaki to miało na nich wpływ?
Grupa 3: Jak należy rozumieć metaforę związaną z opieką nad motylami w słoiku?
Grupa 4: Jak należy rozumieć słowa właściciela Cyrku Motyli: "Im  cięższa walka, tym wspanialsze zwycięstwo"? 
Po projekcji filmu daj uczniom czas na uwspólnienie stanowiska. Po tym, jak uczniowie i uczennice przedyskutują odpowiedzi na zadane
pytania, chętni zabierają głos. Na zakończenie wróć do pytania z początku ćwiczenia, w jaki sposób mogą realnie pomóc osobom
niepełnosprawnym na co dzień, jeśli zainspirowani filmem chcą zmienić swoje odpowiedzi, zapytaj, co spowodowało zmianę (bardzo
często odpowiedzi  młodzieży dotyczą akceptacji, tolerancji, pomocy w postaci np. robienia zakupów, po filmie powinni zwrócić uwagę, 
że osoby niepełnosprawne to pełnoprawni członkowie społeczeństwa, którzy przede wszystkim nie liczą na litość, a na szansę na rozwój 
i uczestniczenie w życiu danej społeczności).

 



15 maja - Międzynarodowy dzień rodzin
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 15 maja - Międzynarodowy dzień rodzin
Cel ćwiczenia: zbudowanie postawy szacunku wobec różnych modeli współczesnych rodzin
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki:

answergarden.ch/943156 (dostęp: 24.05.2019)
papier, gazety, nożyczki, klej

Przebieg ćwiczenia:
Poproś uczniów i uczennice, by zeskanowali kod qr, wykorzystując swoje urządzenia mobilne.
Po zeskanowaniu kodu zostaną skierowani na stronę answergarden.ch/943156, gdzie znajduje się pytanie: Kto jest dla mnie rodziną?
Uczniowie i uczennice wpisują odpowiedź na swoich urządzeniach mobilnych, po odświeżeniu strony widocznej dla wszystkich, na
ekranie będzie można zobaczyć mapę myśli stworzoną z odpowiedzi młodzieży. Odpowiedzi można wpisywać kilkakrotnie, za każdym
razem potwierdzając poprzez Submit. Omów z młodzieżą stworzoną mapę myśli.
Opowiedz uczniom, że współczesne zmiany kulturowe mają wpływ również na model polskiej rodziny. CBOS wskazuje, że wzrasta
liczba rozwodów, Polacy odsuwają moment założenia rodziny i później wchodzą w związki małżeńskie na rzecz związków
nieformalnych. W badaniu CBOS, które przedstawia najnowsze dane i opublikowane zostało 1 kwietnia 2019 roku wzięło udział 928
osób. Porozmawiaj z uczniami na temat najnowszych wyników badań przedstawionych na stronie Centrum Badania Opinii Społecznej:
bit.ly/2WeC7dp.
Wyjaśnij młodzieży, że 15 maja to Międzynarodowy dzień rodzin. Bazując na zdobytej podczas zajęć wiedzy na temat zmian
kulturowych wpływających na obecny kształt rodziny w Polsce oraz na odpowiedziach uczniów i uczennic, warto zwrócić ich uwagę na
fakt, iż niezależnie od preferowanego modelu, każdej rodzinie należy się szacunek. Poproś młodzież o podsumowanie w postaci
plakatu stworzonego z wycinków z gazet, mottem przewodnim plakatu będzie zdanie: Jestem mojej rodzinie wdzięczny(a) za...

 



31 maja - Dzień bez papierosa
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 31 maja - Dzień bez papierosa

Cele ćwiczenia: ćwiczenie kreatywności, profilaktyka antynikotynowa

Czas przeznaczony na ćwiczenie: 15 minut

Przebieg ćwiczenia:

Prosisz, by uczniowie podali swoje skojarzenia do słowa "papieros". Każdy podaje jedną propozycję,

którą zapisujesz je na tablicy. Następnie wspólnie z uczniami próbujcie je pogrupować w taki sposób,

aby oddzielić negatywne skojarzenia związane z papierosem.

Następnie każdy uczeń układa krótki (żartobliwy) wierszyk na temat negatywnych skutków palenia.

Wierszyki mają formę “lepieja” - to znaczy zaczynają się od słowa “lepiej” i zawierają słowo niż; np.:

"Lepiej biegać na golasa

niż zapalić papierosa".

 

 

 



3 czerwca - Dzień savoir - vivre
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 3 czerwca - Dzień savoir - vivre
Cel ćwiczenia: kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania na co dzień i postawy szacunku wobec siebie i innych   
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 35 minut
Materiały/ linki:

bit.ly/2F1o4Oj (dostęp:20.05.2019)
papier, flamastry, farby, klej, nożyczki

Przebieg ćwiczenia:
Zapytaj uczniów i uczennice, z czego są dumni, jeśli chodzi o ich zachowanie, maniery. Poproś o uzasadnienie odpowiedzi. Następnie
zapytaj, co rozumieją poprzez sformułowanie savoir - vivre. W razie potrzeby wyjaśnij, że savoir-vivre (fr. savoir – wiedzieć, vivre – żyć;
„znajomość życia”) to inaczej ogłada, dobre maniery, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności
charakterystycznych dla danej grupy, a zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim:  

nakrywania, podawania do stołu, jedzenia i picia
wyglądu, właściwego ubioru
form towarzyskich
komunikacji i zachowania się w szczególnych sytuacjach

Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników kultury osobistej człowieka (opracowano na podstawie: bit.ly/2F1o4Oj).
Wyjaśnij młodzieży, że 3 czerwca to Dzień savoir vivre, warto jednak przestrzegać reguł grzeczności na co dzień, by tym samym
pokazać szacunek innym osobom, ale też umocnić w sobie szacunek do samych siebie. Połącz uczniów i uczennice w cztery grupy i
poproś każdą z grup o wykonanie plakatu zatytułowanego "Savoir - vivre nastolatka", w którym zostaną przedstawione reguły
grzeczności, które powinny obowiązywać młodych ludzi każdego dnia -  nie tylko 3 czerwca. Poproś o to, aby uwzględnione zostały
kwestie dotyczące kultury przy stole, wyglądu, form towarzyskich, komunikacji i zachowania w szczególnych sytuacjach.
Po przygotowaniu plakatów, młodzież dokonuje prezentacji, wskazując, które reguły grzeczności będą im towarzyszyć na co dzień,
uzasadnia, dlaczego są istotne w kształtowaniu postawy szacunku wobec innych i siebie.

 


