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WTOREK CZWARTEKTYDZIEŃ

Ko-lekcja Wychowawcza 
wygląda jak kalendarz, ale w przeciwieństwie do niego może być wykorzystana 
w kolejnych latach. Zawiera zbiór ćwiczeń, które zazwyczaj można zrealizować w trakcie niecałej godziny
wychowawczej, pozostałą cześć czasu poświęcając tzw. "sprawom klasowym". Zaproponowane ćwiczenia
tworzą określoną całość (odwołują się do cyklu trwania grupy i do kalendarza "świąt nietypowych"), z drugiej
jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie, by dowolnie wybierać z nich poszczególne ćwiczenia
 i stosować w trakcie "sytuacji wychowawczej".
 
Ko-lekcja Wychowawcza zawiera ćwiczenia odpowiadające potrzebom uczniów i uczennic w kolejnych fazach
procesu grupowego. Dodaliśmy również przynajmniej jedno ćwiczenie związane z nietypowym dniem 
lub świętem na każdy miesiąc roku szkolnego. 
 
 Ko-lekcję Wychowawczą zaprojektowano z myślą o wygodzie i indywidualnych potrzebach każdego odbiorcy.
Zaplanuj ćwiczenia wcześniej - część z nich obejmuje kilka zajęć albo ma finał w dniu nietypowego święta, inne
stanowią tylko element uzupełniający, a ich celem jest zainspirowanie uczniów i uczennic.
 
Ko-lekcja Wychowawcza jest wielokrotnego użytku. Po wydrukowaniu dwustronnie powstanie komplet kart
miesięcy na cały rok szkolny - od września do czerwca. Możesz wydrukować wszystkie od razu, spiąć lub
zbindować i powiesić w klasie albo drukować po jednym miesiącu i wkładać do folderu. 
Zrobisz jak Ci będzie łatwiej.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Ko-lekcja była wygodna w użyciu.
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Wrzesień -  tydzień 1
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Kontrakt grupowy
Źrodło ćwiczenia: www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/UTILITY%20NAV/TEACHERS/DOCS/GC/Classroom_Charters_Instructions.pdf
Cel ćwiczenia: integracja zespołu klasowego, sforumułowanie zasad współistnienia zespołu klasowego, napisanie kontraktu grupowego,
zwiększenie gotowości uczniów do przestrzegania zasad, które sami wybiorą.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki:
kolorowy blok techniczny, po 1 kartce na ucznia, grube mazaki
kopia Konwencji Praw Dziecka po jednej na grupę  https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka.
Przebieg ćwiczenia:

Przeczytaj fragmenty Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka ze swoimi uczniami. Wybierz artykuły z Konwencji, które odnoszą
się konkretnie do życia uczniów w szkole (np. artykuły 3, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39)  

     https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka.
Przedyskutuj z uczniami, jak te artykuły odnoszą się do ich życia w szkole - np. do jakich sytuacji ze szkolnego życia uczniów się odnoszą,
poproś o podanie przykładów
Jako klasa wybierzcie sześć najbardziej popularnych i uzasadnionych artykułów do umowy klasowej.
Jako klasa, określcie wzajemne zachowanie/odpowiedzialność związane z sześcioma najpopularniejszymi artykułami.
Uczniowie pracują w grupach, aby rozwinąć brzmienie Umowy Klasowej w sposób powiązany z artykułami w Konwencji.
Rozdaj kartki z bloku technicznego
Poproś, żeby uczniowie odrysowali na kartkach kształt swojej dłoni. Na palcach wpisują swoje imię, rok szkolny, np. 2020/21
Poproś, żeby uczniowie wpisali ustalenia w centralnym miejscu dłoni, np. Mam prawo do… Respektuję to prawo poprzez…
Poproś, żeby uczniowie udekorowali wnętrze obrysu dłoni w dowolny sposób i wycięli dłonie.
Jako klasa przegłosujcie demokratycznie przyjęcie Umowy Klasowej i gdzie ją powiesicie.
Poproś, żeby wszyscy uczniowie podpisali wydrukowaną umowę.
Powieście Umowę na ścianie, a wokół niej wycięte dłonie.
Nawiązuj do karty z zasadami sporządzonymi przez uczniów przez cały rok szkolny.
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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.
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Wrzesień -  tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Tworzenie portretu grupowego 
Cel ćwiczenia: integracja zespołu
Czas przeznaczony na ćwiczenie: czas rysowania: ok. 20 - 30 minut, czas omawiania: ok. 5 minut na osobę.
Przebieg ćwiczenia: 
Uczniowie siadają w kręgu. Każdy z nich otrzymuje kredkę lub pisak w jednym kolorze i kartkę papieru. Nauczyciel prosi o podpisanie
kartki własnym imieniem i narysowanie schematycznego własnego portretu/sylwetki/samej twarzy. Portret ma być szkicem z jednym
charakterystycznym dla autora szczegółem (np. Jeśli ktoś lubi jeździć na rowerze, rysuje swoją sylwetkę na rowerze).
Następnie każdy oddaje swoją kartkę sąsiadowi po prawej. Zadaniem sąsiada jest dorysowanie kolejnego szczegółu charakteryzującą
podpisaną postać. Może to być szczegół anatomiczny (np. dorysowanie rumieńców), może to być jakaś cecha charakteru (np. ktoś się
cichy i spokojny – trzyma w rękach gołąbka) itd.
Po dorysowaniu szczegółu kartka wędruje do następnej osoby i tak -  dopóki nie wróci do właścicieli.
Nauczyciel prosi ochotnika o wystąpienie z kręgu i prosi o pokazanie narysowanego przez grupę portretu. Teraz koledzy z klasy mogą
opowiedzieć o tym, co widzą na rysunku. Na koniec właściciel kartki wypowiada się, jak się czuje z tym, co usłyszał o sobie od klasy
(Ważne, by nie mówił o tym, co sam widzi na niej).
Opisywanie poszczególnych kart przebiegać może na kolejnych lekcjach wychowawczych aż do omówienia portretów wszystkich
uczniów. Ważne, by dokończyć zadanie możliwie szybko.
Pytania przykładowe:
Do klasy: Co widzicie na rysunku; czy jest on bardziej realistyczny, czy metaforyczny, po czym to poznajecie; jak interpretujecie…
(podać określony szczegół)?
Do konkretnego ucznia:Jak się teraz czujesz; co dla ciebie jest największym zaskoczeniem; podoba ci się ten portret; dlaczego?
Dbamy o to, by uczeń nie interpretował publicznie tego, co zobaczył na rysunku. To zadanie klasy. Pamiętamy, że jest to rysunek na
ten moment rozwojowy grupy.  Warto więc szybko zakończyć omawianie portretów, by dla klasy powstałe rysunki miały walor
autentyczności i akuratności.
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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).
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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.
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październik - tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: Piramida z kubeczków
Cel ćwiczenia: wzmocnienie umiejętności współpracy w zespole, kreatywnego myślenia
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki: (dla każdej pięcioosobowej grupy):

20 kubeczków jednorazowych, 
5 kawałków sznurka, 
gumka recepturka
filmik poglądowy youtu.be/URZJ2AithP4

Przebieg ćwiczenia: 
Podziel klasę na grupy pięcioosobowe. Rozdaj każdej grupie zestaw materiałów. 
Wyjaśnij instrukcje do zadania. Wyzwanie polega na tym, żeby ze wszystkich kubeczków 
zbudować piramidę z pięciu pięter, używając jedynie sznurka i gumki. 
Nie wolno kubeczków dotykać żadną częścią ciała. Wszyscy członkowie grupy muszą 
uczestniczyć w budowie.
Pytania: Co było łatwe, co trudne podczas wykonywania zadania? Jakie instrukcje mogłyby się
przydać przyszłym uczestnikom zabawy?
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Październik - tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Jak dobrze znasz grupę - prawda czy fałsz?

Cel ćwiczenia: grupa może poznać się lepiej, a poszczególni jej członkowie mają szansę 

zapoznać się z opiniami na swój temat.

 Czas przeznaczony na ćwiczenie: 10-20 min.

Przebieg ćwiczenia: każda osoba na kartce, najlepiej takiej samej, zapisuje trzy rzeczy o sobie, 

np. ulubiony film, książka, niezwykła umiejętność lub zdarzenie z jej udziałem itd. 

Ważne, żeby nikt nie widział, co zapisują inni. 

Jedna z tych rzeczy jest kłamstwem, pozostałe prawdą.

Zbierasz wszystkie kartki, mieszasz je i znów rozdajesz.

Następnie uczestnicy po kolei czytają wylosowane kartki i typują autorów, 

a kiedy to im się uda – zgadują, co jest prawdą, a co fałszem. 

Reszta klasy może pomagać w zgadywaniu.

Pytania na koniec:

Dlaczego tak trudno/łatwo wam poszło?

Co było najtrudniejsze dla Was? 

Najbardziej zaskakujące? 

Zrobiło na was największe wrażenie?
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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?
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listopad - tydzień 1
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł: Drabina partycypacji
Cel ćwiczenia: aby podnieść świadomość uczniów na temat ich aktywności
społecznej 
oraz szukania sposobów ich angażowania
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki: kopia grafiki, sznurek lub taśma, etykiety symbolizujące
szczeble drabiny (8) Tu grafika: bit.ly/2MArtKj
Przebieg ćwiczenia:
Rozdaj kopie grafiki “Drabina partycypacji”
Wyjaśnij, że drabina partycypacji dziecięcej Harta to metafora relacji dziecko-
dorosły w kontekście swobody realizacji podejmowanych przez dzieci inicjatyw.
Im wyżej położone szczeble, tym bardziej rola dorosłych polega na wspieraniu
i docenianiu, natomiast trzy dolne szczeble drabiny oznaczają realny brak
uczestnictwa młodzieży w działaniach, tylko ich pozorowanie. Jeśli zajdzie
potrzeba, podaj przykłady (http://alesny.pl/model-drabiny-rogera-a-harta/)
Rozłóż na podłodze sznurek lub taśmę, a obok zaznacz symbolicznie 
szczeble drabiny (1-8)
Poproś uczniów, żeby stanęli obok szczebla, który według nich odpowiada
poziomowi współpracy z dorosłymi w ich codziennym życiu.
Następnie poproś, aby stanęli obok poziomu, który im najbardziej odpowiada.
Poproś o wyjaśnienie, dlaczego go wybrali, jakie warunki muszą być spełnione,
żeby im się dobrze współpracowało z dorosłymi.
Poproś o podanie przykładów działań, których doświadczyli uczniowie na
możliwie najwyższym z poziomów. Poproś o refleksję, jak się czuli w tej sytuacji,
oraz jak to wpłynęło na efekt współpracy.
Źródło: alesny.pl/model-drabiny-rogera-a-harta
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listopad - tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Ćwiczenie
asertywności
Cel ćwiczenia: wzmacnianie
umiejętności przyjmowania postaw
asertywnych
Czas przeznaczony na ćwiczenie:  45'
Materiały/ linki: Wydrukuj karty
sytuacji, wskazówki technik - po
zestawie na parę, przygotuj kostki do
gry (uczniowie mogą używać wirtualnej
kostki w telefonie) 
Przebieg ćwiczenia: 
Uczniowie pracują w parach. Na
zmianę losują po jednej karcie z kupki
sytuacji i rzucają kostką. Odgrywają
scenkę z zastosowaniem wylosowanej
sytuacji i techniki.
Pytania do refleksji: Co było trudne/
łatwe w ćwiczeniu? Czego
dowiedziałe/aś się o sobie w trakcie
ćwiczenia? Jakie są pozytywne strony
asertywności?
 
 
Pobierz instrukcję i sytuacje do druku`;
ko-lekcja.weebly.com/listopad-2
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LISTOPAD - tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Jak się porozumieć, skoro jesteśmy tak różni? Szukamy klasowych trojaczków. 
Cel ćwiczenia: pokonanie wzajemnej niechęci pomiędzy członkami zespołu klasowego 
Czas przenaczony na ćwiczenie: 20 minut
Materiały/ linki:

zdjęcia ze strony pixabay.com/pl/ (pobierz paczkę ze strony Ko-lekcja)
Przebieg ćwiczenia:     
Połóż na podłodze zdjęcia pobrane ze strony pixabay.com/pl/. Poproś młodzież, aby się im dokładnie przyjrzała,
następnie zachęć uczniów i uczennice do tego, aby wybrali zdjęcie, z którym w jakiś sposób się utożsamiają, gdyż
jest związane z ich pasją, stylem bycia, ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu. Po wybraniu zdjęcia
młodzież uzasadnia swój wybór. Porozmawiaj z młodzieżą na temat tego, że ich wybory są różne, pokazują różnice
w ich cechach charakteru, które się dopiero kształtują, pasjach, które dopiero się ujawniają. Mimo widocznych
różnic, można znaleźć pewne podobieństwa, zarówno jeśli chodzi o cechy charakteru, jak i zainteresowania
uczniów i uczennic. Poproś uczniów i uczennice o to, by połączyli się w trzyosobowe grupy, szukając "klasowych
trojaczków". Zadaniem młodzieży jest znalezienie się w trzyosobowej grupie, a obecność w grupie jej członkowie
muszą uzasadnić, wskazując, co ich łączy. Po tym, jak "klasowe trojaczki" zostają wyodrębnione, uczniowie i
uczennice uzasadniają, wskazując na podobieństwa między nimi, odwołując się do wybranych na początku
ćwiczenia zdjęć. Na koniec poproś uczniów i uczennice o dokonanie podsumowania ćwiczenia za pomocą techniki
niedokończonych zdań: Nie mam problemu z... / Radzę sobie z... / Nie do końca wiem... / Muszę przemyśleć...  /
Mam problem z... / Kłopotem dla mnie jest...
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LISTOPAD - tydzień 4
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Testujemy osobowości, talenty, role w zespole  
Cel ćwiczenia: uświadomienie uczniom znaczenia współpracy i współdziałania jako niezbędnego elementu do realizacji zadania; roli różnorodności członków
zespołu i możliwości realizacji ich potencjału, ich różnych punktów widzenia, pomysłów.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: na przeprowadzenie testów oraz ich analizę i refleksję z uczniami należy przewidzieć minimum dwie godziny lekcyjne.
Materiały/ linki: Wprowadzenie uczniów do zagadnienia rol grupowych: www.youtube.com/watch?v=87b0aKHu3pU
Przeprowadzenie proponowanych testów wymaga dostępu do komputera (1-2) lub wydruku arkuszy dla wszystkich uczniów.
Test osobowości: Myers-Briggs www.16personalities.com/pl
Kompas talentów: prawdziwyskarb.pl/test/kompas-talentow
 
Role w zespole: Belblin www.qwsi.pl/asp/pliki/aktualnosci/rola_w_zespole-_cwiczenie.doc, bezscian.pl/wpcontent/uploads/2010/09/Test_role_w_zespole.pdf
W drugiej fazie grupowej - docierania się (storming) - w zespole dochodzi do konfliktów. Członkowie mogą czuć się obciążeni pracą lub nie akceptować
stosowanego podejścia. Ogarnia ich zwątpienie w sukces projektu, poszczególni członkowie czują opór przed wykonywaniem zadań związany z ich
indywidualnymi stylami pracy, demonstrują zniecierpliwienie, dochodzi do burzliwych dyskusji i kłótni, priorytetem stają się osobiste cele. W relacjach między
członkami zespołu pojawia się wzajemna wrogość, awersja wobec kontroli, otwarte krytykowanie i podważanie wcześniejszych decyzji, walka o władzę. Na tym
etapie warto wyjaśnić ideę etapów rozwoju zespołu, aby uczniowie zrozumieli, dlaczego występują problemy i aby uwierzyli, że w przyszłości sytuacja się poprawi.
Możesz wyjaśnić, że podczas realizacji projektów najlepiej działa zespół złożony z członków o różnych predyspozycjach. Aby zbadać, poznać różne style pracy i
mocne strony uczniów, warto wykorzystać wskaźniki psychometryczne. 
Przebieg ćwiczenia:
Wyjaśnij uczniom znaczenie ról w grupie. Możesz wykorzystać filmik: “Jakie role możemy pełnić w grupie”
Poproś uczniów o rozwiązanie testu. Zapytaj o wyniki testów, jakie wykazały typy osobowości, talenty, role. 
Zapytaj, czy uczniowie zgadzają się z wynikami, czy dowiedzieli się o sobie czegoś nowego. Poproś, aby porównali wyniki w parach/grupach. 
Zapytaj, dlaczego jest tak ważne, aby każdy członek zespołu czuł się ważny i doceniony.
 
Więcej: 
Polecamy Scenariusz lekcji Uniwersytetu Dzieci:
“Czym ludzie różnią się między sobą?”
www.scenariuszelekcji.edu.pl/scenariusz/czy-kazdy-ma-w-sobie-jakies-zwierze
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Grudzień - tydzień 1
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Czym dla mnie jest konflikt? - rozpoznanie opinii
 Cel ćwiczenia: 
Dla prowadzącego – rozpoznanie opinii klasowych (ewentualna ich
moderacja)
Dla uczestników – rozpoznanie opinii klasowych, budowanie umiejętności
wypowiedzi na trudne tematy, rozpoznanie swoich potrzeb, zróżnicowanie.
Przebieg ćwiczenia:
Poproś uczniów, by zastanowili się, czym dla nich jest konflikt. 
Czy traktują go jako siłę niszczącą, która niweczy ludzkie wysiłki, wprowadza
nieprzyjaźń, rywalizację, wyzwala negatywne emocje i prowadzi do chaosu?
Czy raczej jest zdarzeniem wyzwalającym potencjał, służącym wyzwalaniu
nieujawnionych talentów i umiejętności, początkiem czegoś nowego, siłą
służącą budowaniu czegoś nowego?
Następnie wyznacz linię (może być wyobrażona) w jednym końcu sali
(pomieszczenia, terenu gdzie przebywają uczestnicy wydarzenia) i wyjaśnij,
że w tym miejscu jest punkt 100% przekonania, że konflikt identyfikowany z
samymi niekorzystnymi skojarzeniami czy wartościami. Po przeciwnej
stronie sali wskaż linię, która wyznacza przekonanie, że konflikt jest
kojarzony z samymi pozytywnymi cechami. Następnie poproś, by uczniowie
ustawili się pomiędzy tymi liniami zgodnie z własnymi przekonaniami, czym
jest dla nich konflikt. Mogą ustawić się gdziekolwiek pomiędzy tymi liniami.
Ich położenie oddaje w procentach przekonanie o niszczącej bądź budującej
sile konfliktu.
 
 

Następnie podejdź do każdego z uczniów i spytaj,
w którym miejscu stoisz (określenie w procentach –
czasami uczniowie stoją przy sobie a inaczej
wyrażają liczbowo swe nastawienie do konfliktu),
dlaczego stoisz w tym miejscu i co wpłynęło na taki
wybór. 
Uzyskane odpowiedzi posłużyć ci mogą do
krótkiego podsumowania zaobserwowanych
zdarzeń i wygłoszonych opinii. Na przykład, że
konflikt jest nieodłącznym elementem życia. Warto
umiejętnie go przechodzić.Wyraź w procentach,
jakie jest twoja interpretacja konfliktu.
Wyjaśnij, czym jest dla ciebie konflikt.
Co spowodowało, że tu właśnie stoisz?
Jakie konkretne zdarzenia doprowadziły cię do tej
opinii? Czy chcesz, możesz o nich opowiedzieć?
Czy twoja opinia na ten temat zmieniała się w
przeszłości? W jaki sposób?
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G r u d z i e ń  -  t y d z i e ń  2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Balon (kryzysowy) - dyskusja klasowa
 Cel ćwiczenia: nazywanie i przedyskutowanie z uczniami bieżących kłopotów;
propozycje zmian, jakie można by wspólnie wprowadzić, by czuć się lepiej w
klasie.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 30-45 min.
Przebieg ćwiczenia: rysujesz (lub wyznaczony uczeń) na dużej kartce czy
tablicy latający balon z koszem dla pasażerów. Objaśniasz uczniom, że
symbolizuje on to, co się dzieje w klasie, a także ich samopoczucie. 
W część wypełnioną powietrzem należy wpisać oczekiwania względem klasy,
oraz to, jak uczniowie chcieliby, żeby klasa wyglądała, aby czuli się komfortowo.
Kosz z balastem, symbolizuje to, co uczniów denerwuje, martwi, niepokoi w
odniesieniu do kolegów, klasy, czy szkoły w ogóle. Natomiast w środkowej
części balonu, mieści się płomień, który ogrzewa powietrze i umożliwia lot. W tej
części zapisywane są wszystkie pozytywne aspekty funkcjonowania klasy,
będące jej mocnymi stronami i świadczące o jej niepowtarzalności.
Następnie rozdajesz uczniom samoprzylepne kartki w trzech kolorach – każdy
kolor odpowiada jednej z trzech części balonu. Potem uczniowie anonimowo
wypisują i przyklejają w odpowiednich miejscach balonu swoje komentarze
dotyczące określonych obserwacji. Uczniowie nie muszą wykorzystać
wszystkich kartek. Kiedy wszyscy skończą, dzieci wraz z tobą oglądają balon.
Możecie usunąć z niego kartki, na których pojawiały się żartobliwe komentarze
nie na temat, wyśmiewające lub mogące personalnie urazić kogoś z klasy lub
szkoły bądź niepotrzebne rysunki.

 

Po odczytaniu całości zadajesz pytania:
Które z kartek najbardziej zapamiętaliście i dlaczego?
Jakie komentarze się powtarzają lub są do siebie
podobne?
Czy to, że pojawiły się kilkukrotnie świadczy o tym, że
jest to zdanie większości klasy, czy kilku osób? Co
myślą o tym pozostali?
Co moglibyśmy zrobić, żeby naprawić sytuację? Czy
jesteśmy w stanie sami sobie pomóc? Pod jakimi
warunkami? Co się może stać, jeśli nic nie zmienimy?
Kto nam może pomóc? 
Uwagi:
Jeśli wiele indywidualnych odczuć jest podzielanych
przez grupę, to można wzajemnie wspierać się.
Wyrażenie własnych uczuć i wola zmiany
niekorzystnej sytuacji może być pierwszym krokiem
wypracowania planu naprawczego i wprowadzenia go
w życie.
Ćwiczenia nie należy przeprowadzać, gdy któryś z
uczniów jest jednoznacznie kojarzony z rolą kozła
ofiarnego.
Ćwiczenie z balonem sprawdza się w momentach
zmian i konfliktów w klasie, np. w fazie kryzysu.
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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?
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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…
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Styczeń - tydzień 1
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia:  Czy słucham aktywnie?
Cel ćwiczenia: uświadomienie uczniom, jak ważna dla komunikacji interpersonalnej jest umiejętność słuchania, refleksja nad swoimi nawykami 
i identyfikacja obszarów w komunikacji wymagających poprawy
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki: karta kwestionariusza - bit.ly/aktywne sluchanie
Na 3 etapie rozwoju zespołu jego członkowie coraz silniej angażują się we wspólny cel i robią postępy w kierunku jego realizacji. 
W fazie normalizacji warto spojrzeć wstecz i poświęcić czas na refleksję nad dotychczasową współpracą zespołu klasowego. 
Możesz przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron, a następnie potrzeb. 
Zadać sobie pytania: 

Czy w zespole są jakieś konflikty ?
Czy członkowie zespołu powinni się jeszcze lepiej poznać?
Czy ty dobrze znasz grupę?
Jaki jest przepływ informacji w grupie? 
Czy uczniowie się dobrze komunikują?
Czy uczniowie wolą pracować indywidualnie i muszą nauczyć się pracować razem?
Czy są uczniowie, którzy szczególnie silnie opierają się zmianie i hamują postęp grupy?
Czy grupa potrzebuje wsparcia moralnego?

W zależności od potrzeb grupy możesz na tym etapie przeprowadzić odpowiednio dobrane aktywności integracyjne.  
Przebieg ćwiczenia:
Wyjaśnij uczniom, że umiejętność aktywnego słuchania jest jednym z kluczowych elementów porozumienia z innymi zarówno w sferze prywatnej, 
jak i zawodowej. Często wydaje nam się, że słuchanie, to naturalna umiejętność, która nie wymaga uczenia się. Tymczasem uświadomienie sobie swoich braków
może pomóc w doskonaleniu technik słuchania i zapewnieniu lepszej jakości komunikacji. Aby zidentyfikować te braki, zaproś uczniów do wypełnienia
kwestionariusza: “Czy słucham aktywnie?” (pobierz i wydrukuj przed lekcją: bit.ly/aktywne sluchanie)
Rozdaj kopie kwestionariusza i poproś, aby uczniowie zaznaczyli swoje odpowiedzi w tabeli.
Po wykonaniu tego zadania powiedz uczniom, że jeśli większość ich znaków X pojawiła się w rubryce „zawsze” i „często” – można uznać, że są dobrymi
słuchaczami. W przeciwnym wypadku powinni popracować nad sobą jako rozmówcą – słuchaczem. 
Po wypełnieniu tabeli poproś uczniów o indywidualną refleksję, a następnie o porównanie i omówienie wyników w parach.
Poproś, aby każdy wybrał z tabeli trzy obszary do poprawy, nad którymi chce popracować, 
np. “Stawiam rozmówcy pytania, które mają mu dodać odwagi i świadczą o moim zainteresowaniu”.
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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?
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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.
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styczeń - tydzień 4
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Kawałki obrazka 
Cel ćwiczenia:  uświadomienie uczniom, że podczas pracy w zespole każdy, pracując indywidualnie, ma do wykonania część, 
która stanowi element większej całości; dzięki podziałowi pracy z mniejszych elementów, wymagających mniejszego nakładu pracy,
powstaje duże “dzieło”, które nosi cechy każdego z członków zespołu
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut 
Materiały/ linki:
wydrukowane obrazki - po jednym na grupę uczniów (4-6 osoby), powinny to być ilustracje o dużej złożoności, 
np. ze strony dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre,
kartki A4, po jednej dla każdego ucznia, kredki, mazaki, taśma klejąca
Dla każdej grupy wydrukuj obrazek. Potnij obrazek na równe prostokąty (4 lub 6 w zależności od tego, ile osób liczy grupa). Pomieszaj
kawałki większych obrazków (ilość musi odpowiadać liczbie uczniów biorących udział w ćwiczeniu), włóż do koperty i daj do
wylosowania uczniom.
Przebieg ćwiczenia:
Rozdaj uczniom czyste kartki A4. Pozwól uczniom wylosować po jednym fragmencie z koperty. Poproś uczniów, żeby każdy
indywidualnie odwzorował swój fragment na kartce A4. Gdy będą gotowi (około 10 minut), powiedz, żeby poszukali w klasie osób,
które mają pozostałe fragmenty ich obrazka, złożyli go w całość i skleili taśmą.
Pytania: 
Co było łatwe/trudne dla każdego podczas indywidualnej fazy odwzorowywania obrazka? Co mogłoby ułatwić wykonanie zadania? Co
było łatwe/trudne podczas grupowej fazy składania obrazka w całość? Czy uczniowie są zadowoleni z efektu? Jakie warunki
musiałyby być spełnione, żeby efekt był lepszy? Jakie wnioski dla pracy grupowej można wyciągnąć 
Żródło ćwiczenia: www.huddle.com/blog/team-building-exercises
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(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...
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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.
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luty- tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Duch drużyny
Cel ćwiczenia: Uświadomienie uczniom, że mimo indywidualnych słabości i niedostatków, jako zespół dysponują 
znacznie szerszym wachlarzem talentów i umiejętności, niż każdy z członków grupy indywidualnie. 
Ćwiczenie pomaga budować morale i zaufanie w sukces zespołu.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut 
Materiały/ linki: duże arkusze papieru (z flipchartu lub szarego papieru) po jednym na drużynę (4-6 osób), kredki, mazaki.
Przebieg ćwiczenia:
Podziel uczniów na 4-6 osobowe grupy. 
Poproś członków grupy, żeby wypisali na karteczkach swoje mocne strony i indywidualne cechy, 
które mogą się przyczynić do sukcesu zespołu. 
Rozdaj arkusze i mazaki. 
Poproś uczniów, aby na całej powierzchni arkusza narysowali postać “ducha drużyny”, która będzie miała cechy wypisane
na karteczkach. Następnie poproś o wymyślenie imienia dla postaci i podpisanie/narysowanie jej atrybutów na arkuszu. 
Uczniowie mają również napisać wspólnie krótkie kreatywne opowiadanie o swojej fantastycznej postaci, wymieniając 
wszystkie jej osiągnięcia, jakie były możliwe właśnie dzięki kombinacji niezwykłych cech. 
Każdy zespół prezentuje swoją postać i odczytuje jej historię na forum klasy. 
Pytania do refleksji: 
Co było trudnego/łatwego podczas wypisywania karteczek ze swoimi cechami? 
Jakie były twoje odczucia jako członka grupy przed, a jakie po stworzeniu “ducha drużyny”? 
Jak sądzisz, kto ma większe szanse osiągnięcia sukcesu: pojedynczy członek zespołu, czy “duch drużyny”?
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luty- tydzień 4
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Filiżanka
Cel ćwiczenia: wzmocnienie pozytywnych zachowań młodzieży
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 30 minut
Materiały/ linki:
·        plastikowe kubeczki (po 1 sztuce na osobę)
·        kilogram cukru
Przebieg ćwiczenia:
Rozdaj uczniom i uczennicom plastikowe kubeczki wypełnione cukrem (około 1/3 kubka), następnie odczytaj młodzieży tekst:
„Wyobraźmy sobie nasze poczucie własnej wartości jako filiżankę. Kiedy jesteśmy z siebie zadowoleni nasza filiżanka jest pełna.
Kiedy jesteśmy niezadowoleni jest pusta. Nasza filiżanka może być napełniona przez innych ludzi, kiedy mówią o nas dobrze. Z kolei
my możemy napełniać ich filiżanki, mówiąc dobrze o nich. Filiżanki opróżniają się, jeżeli mówimy o innych rzeczy złe lub bolesne. Jeśli
ciągle będziemy opróżniać filiżanki innych, nasze też nie będą napełnione. Kiedy mówimy komuś coś dobrego, ale sami w to nie
wierzymy, nie napełniamy jego filiżanki. Człowiek ten słucha nas, ale do jego filiżanki nic nie wpada”.
Porozmawiaj z  młodzieżą na temat tekstu: zapytaj, jak go rozumie, następnie poproś, by każdy podszedł do innej osoby z klasy i
mówiąc jej, za co jest jej wdzięczny(a), przekazał(a) jakieś pozytywne stwierdzenia, następnie wsypał(a) do kubeczka kolegi lub
koleżanki trochę swojego cukru. Daj młodzieży czas, by miała możliwość podejść do każdej osoby w klasie. Na koniec poproś o
podsumowanie ćwiczenia:
·        Jak się czułem/ czułam, kiedy mój kubeczek się napełniał?
·        Jak się czułem/ czułam, napełniając kubeczek innych?
·        W jaki sposób zastosować refleksje z ćwiczenia w moim życiu?
Źródło ćwiczenia: bit.ly/2Xpthdr (dostęp: 15.06.2019)
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Marzec - tydzień 1
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Fotograficzne polowanie na dobre rzeczy
Cel ćwiczenia: wzmacnianie pozytywnego nastawienia, praktykowanie uważności, poprawa relacji międzyludzkich
Czas przeznaczony na ćwiczenie: nieokreślony
Materiały/ linki: smartfony, miejsce do publikacji zdjęć online, np. udostępniony album na zdjęcia na dysku Google
Lektura: www.focus.pl/artykul/wdziecznosc
Przebieg ćwiczenia:
Poproś uczniów, żeby przez cały tydzień robili zdjęcia i dodawali je do folderu. Codziennie jedno zdjęcie według tematów z listy:

Miejsce, które kochasz
Coś, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie
Coś pysznego
Coś, co lubi twój kolega/koleżanka
Coś, co cię uszczęśliwia
Coś, na co lubisz patrzeć
Coś w twoim ulubionym kolorze
Bonus: Coś, za co jesteś wdzięczny/a

Na kolejnej lekcji zapytaj uczniów, co rozumieją przez wdzięczność. Jak wdzięczność wygląda? Jak brzmi? Jak smakuje? Jak pachnie? Jak się czują,
gdy wypełnia ich wdzięczność? Dlaczego tak ważne jest, aby być wdzięcznym? Wyświetl zdjęcia zebrane przez cały tydzień przez uczniów. Poproś,
żeby wybrani uczniowie opowiedzieli o swoich zdjęciach, o tym, za co są wdzięczni i komu. 
Powiedz uczniom, że badania naukowe dowodzą, że ludzie pełni wdzięczności są szczęśliwsi i mniej podatni na depresję.
Możesz wykorzystać filmik pt. “Chcesz być szczęśliwy, bądź wdzięczny” David Steindl-Rast bit.ly/Steindl-Rast
Zróbcie listę rzeczy, za które można być wdzięcznym. Zróbcie listę sposobów wyrażania wdzięczności.
Powiedz, że wdzięczność można ćwiczyć, to znaczy wzmacniać ją z dnia na dzień pod warunkiem, że się pamięta o refleksji i przypominaniu sobie,
za co jesteśmy wdzięczni.
Zaprojektujcie “30-dniowe wyzwanie wdzięczności” 
przykład: projektwzorcoffnia.pl/zyciowe-inspiracje/30-dni-wdziecznosci/attachment/30dni-1-2/
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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....
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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.
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Marzec - tydzień 4
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Pociąg - różnicowanie grupy
Cele ćwiczenia: 
Dla prowadzącego – rozpoznanie ról grupowych;
Dla uczestników – rozpoznanie opinii klasowych, samopoznanie, budowanie umiejętności wypowiedzi na osobiste tematy, rozpoznanie
swoich potrzeb, zróżnicowanie.
Czas przeznaczony na ćwiczenie: ok. 30 min 
Przebieg ćwiczenia:
Jeśli masz warunki, wyprowadź klasę na zewnątrz lub na salę gimnastyczną. Poproś uczniów, by stworzyli trzyosobowe grupy. Każda
grupa tworzy pociąg, który składa się z lokomotywy – pierwsza osoba, wagonika – druga osoba, maszynisty – trzecia osoba.  W każdej
grupie osoby ustawiają się jedna za drugą w kolejności: lokomotywa, wagonik, maszynista i łapią za ręce. Lokomotywa ma otwarte
oczy, ale nie może prowadzić. Wagonik ani nie może prowadzić, ani otworzyć oczu; maszynista może prowadzić pociąg, ale ma
zamknięte oczy.
Prowadzenie pociągu odbywa się za pomocą ściskania rąk. Ściskanie prawej ręki oznacza skręt w prawo, lewej – w lewo. Kiedy żadna
ręka nie jest ściskana, pociąg jedzie na wprost. Maszynista powinien wziąć poprawkę na szybkość przekazywania znaków przez
wagonik. Nikt w grupie nic nie może mówić podczas jazdy.
Po kilku minutach zabawy (jazdy i wykolejeń), role w grupie się zmieniają. A potem jeszcze raz, tak aby każdy doświadczył roli
maszynisty, wagonika i lokomotywy.
Kiedy zabawa dobiegnie końca, pytasz uczestników o wrażenia. Pamiętaj, aby wypowiedzieli się wszyscy. I wszyscy wysłuchali się
nawzajem.
Przykładowe pytania i polecenia:
W której roli czułeś się najbardziej komfortowo, a w której najmniej pewnie?; Dlaczego?; Czy miałeś zaufanie do swojego maszynisty?;
Dlaczego?; Czy czułeś odpowiedzialność za grupę?; Dlaczego?; W jaki sposób to uzewnętrzniałeś/aś?; Jak to jest nie mieć na nic
wpływu (do wagonika)?; Czy potrafilibyście ustalić, kto byłby kim w „idealnym” pociągu stworzonym w waszej grupie?
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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.
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kwiecień - tydzień 2
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Dobre strony klasy - world café
Cel ćwiczenia: wzmocnienie pozytywnych zachowań młodzieży
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 30 minut
Materiały/ linki:

papier,  flamastry
Przebieg ćwiczenia:
Wyjaśnij, że ćwiczenie ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań wszystkich członków zespołu klasowego i odkrycie dobrych stron klasy, 
w której wszyscy chcą współpracować, dzielić się umiejętnościami i wspólnie rozwiązywać ewentualne problemy. Połącz uczniów i uczennice w cztery
grupy. Zaproś młodzież do dyskusji metodą „kawiarnianej atmosfery”- world café. W klasie znajdują się ławki połączone w cztery kawiarniane stoliki,
przy każdym stoliku znajdują się flamastry, duży arkusz papieru, z którego powstanie plakat oraz pytanie, na które należy udzielić odpowiedzi drogą
dyskusji. Każda grupa wybiera sekretarza, który podczas pracy pozostaje przy swoim stoliku do końca dyskusji i notuje wypowiedzi zmieniających się
co pięć minut uczennic/ uczniów. Po wybraniu sekretarza wyjaśnij, że każda z grup ma pięć minut na to, by przedyskutować odpowiedź na pytanie
znajdujące się przy stoliku, jednocześnie uczennice/ uczniowie podpowiadają sekretarzowi, który nie bierze udziału w dyskusji, co powinien zapisać
na plakacie. Po pięciu minutach dyskusja jest przerywana i młodzież przechodzi do kolejnego stolika zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sekretarz
zostaje na miejscu i po zmianie ma  on za zadanie odczytać refleksje zapisane przy wcześniejszej grupie kolejnym uczestnikom dyskusji, którzy po
zapoznaniu się z pytaniem rozmawiają, udzielają odpowiedzi zapisywanej przez sekretarza. Sekretarz po to czyta kolejnym uczennicom/ uczniom
refleksje wcześniejszych grup, aby zapisy nie powtarzały się, toteż z każdą zmianą miejsca przy stoliku poziom trudności podczas dyskusji podnosi
się, gdyż nie można wcześniej przestawionych refleksji powtarzać.
Stolik 1 - Jakie zasoby ma nasza klasa?
Stolik 2 Co należy zrobić, aby współpraca w naszej klasie rozwijała się jeszcze lepiej?
Stolik 3 - W jaki sposób możemy wspólnie przeciwdziałać pojawianiu się konfliktów w klasie?
Stolik 4 - W jaki sposób możemy wspólnie rozwiązywać problemy w klasie, jeśli się pojawią?
Po zakończeniu dyskusji, gdy uczennice/uczniowie odwiedzą wszystkie cztery stoliki, poproś sekretarzy grup o zaprezentowanie efektów pracy.
Uczennice/ uczniowie zawieszają w widocznym miejscu plakaty i każdy sekretarz odczytuje refleksje koleżanek/ kolegów. Wyjaśnij, że świadomość
własnych zasobów, umiejętność współpracy, przeciwdziałania konfliktom, rozwiązywanie problemów, gdy się pojawią, to mocne strony zespołu
klasowego.
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kwiecień - tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ
Tytuł ćwiczenia: Gdyby on był, gdyby ona była... 
Cel ćwiczenia: doskonalenie umiejętności komunikowania się pomiędzy członkami zespołu
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 25 minut
Materiały/ linki: -
Przebieg ćwiczenia:
Przed lekcją postaraj się o to, by podczas ćwiczenia uczniowie i uczennice mogli siedzieć w okręgu. Powiedz im, że ćwiczenie
ma na celu doskonalenie umiejętności komunikowania się i pokazuje, na ile członkowie zespołu klasowego zdążyli się poznać.
Wyjaśnij, że ćwiczenie polega na tym, iż każdy uczeń i uczennica wybiera sobie jedną osobę z klasy, którą następnie należy
przedstawić w dość nietypowy sposób, ale bez zdradzania imienia:
Gdyby on był (np. filmem, byłby to film pod tytułem/ w reżyserii...)
Gdyby on był (np. aktorem, byłby...)
Gdyby on był (np. potrawą, byłby...)
Można podać w ten sposób do pięciu cech danej osoby, ta osoba z klasy, która odgadnie o kim mowa, sama następnie
przedstawia 
w podobny sposób cechy kolejnego ucznia/ uczennicy.
Podsumowując ćwiczenie, zadaj uczniom pytania:
Co ułatwiało charakteryzowanie kolegi/ koleżanki z klasy? Dlaczego?
Jakie podczas tego ćwiczenia napotkaliście trudności?
Czy odgadnięcie, kto kryje się pod opisem, było łatwe czy trudne? Dlaczego?
Podkreśl, że ćwiczenie przebiegało sprawnie dlatego, że uczniowie i uczennice komunikują się ze sobą, co pozwoliło im się
bliżej poznać.
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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.
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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).
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Maj - tydzień 2
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Zaprojektuj planszówkę

Cel ćwiczenia: współpraca w grupie, rozwój kreatywności i logicznego myślenia, negocjowanie zasad
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 90 minut
Materiały/ linki: blok techniczny, mazaki, plastelina, guziki, kostki, monety, itp.
Przebieg  ćwiczenia:
Lekcja 1 
Poproś uczniów o podanie przykładów gier planszowych. Zapytaj o podstawowe elementy gier: plansza, kostka, karty, pionki, żetony
Zapytaj o zasady, np. wyrzucenie kostką sześciu oczek pozwala rzucić jeszcze raz, jeśli pionek ląduje na polu “więzienie” tracimy kolejkę,
jeśli na polu ze skarbem - otrzymujemy premię, jeśli wylosujemy kartę, stajemy przed wyzwaniem, itp. 
Napisz podane przez uczniów pomysły na tablicy.
Podziel uczniów na grupy 3-5 osobowe. Zadaniem uczniów jest:
Zaprojektować grę planszową opartą na ich doświadczeniach z minionego roku szkolnego pod tytułem: “To był rok (2019/20)”
Wymagane elementy projektu:
samodzielnie wykonane: plansza, pionki, kostka, pisemna instrukcja gry. Na kolejną lekcję grupy muszą mieć gotową planszę z
dodatkami oraz zredagowaną instrukcję gry na osobnej kartce. 
Lekcja 2
Podczas drugiej lekcji grupy wzajemnie testują swoje gry i udzielają informacji zwrotnej w oparciu o kryteria ewaluacji gry opracowany
przez całą klasę. Przykładowe kryteria oceny: kreatywność, trudność, frajda, atrakcyjność, zrozumiałość instrukcji. Zapisz kryteria na
tablicy. Następnie zespoły wprowadzają ulepszenia do prototypów i ponownie przekazują do testowania kolejnej grupie.
Gotowe gry uczniowie mogą zaprezentować rodzicom na wywiadówce.
Pytania dla uczniów: Co sprawiło największą trudność? Co było łatwe i dlaczego? W jakim stopniu przyczyniłeś/aś się do powstania gry?
Czy jesteś zadowolony/a z efektu współpracy w grupie? Zasugeruj co najmniej jedną zmianę, którą twoja grupa mogłaby wprowadzić,
żeby poprawić efekt współpracy.
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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...

 



maj
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

1 - 5 maja - Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych
2 - Zaprojektuj planszówkę
3 - 15 maja - Międzynarodowy dzień rodzin
4 - 31 maja - Dzień bez papierosa
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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".
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

1 - 3 czerwca - Dzień savoir vivre
2 - 12 czerwca - Światowy dzień sprzeciwu wobec pracy dzieci
3 - Bajka o ciepłym i puchatym na rozwiązanie grupy
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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.
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PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

1 - 3 czerwca - Dzień savoir vivre
2 - 12 czerwca - Światowy dzień sprzeciwu wobec pracy dzieci
3 - Bajka o ciepłym i puchatym na rozwiązanie grupy
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czerwiec -  tydzień 2
PONIEDZIAŁEK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃ

Tytuł ćwiczenia: Organizujemy kampanię przeciwko pracy dzieci
Cel ćwiczenia: podniesienie świadomości uczniów na temat wyzysku dzieci na świecie oraz
działalności organizacji walczących z tym zjawiskiem; form protestu przeciwko pracy dzieci;
ćwiczenie kreatywności, umiejętności współpracy i pracy grupowej, komunikowania się
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 45 minut
Materiały/ linki: krótka animacja o pracy dzieci 
1 - www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=ge8fjihYHZI
film TVN24: 
2 - tvn24bis.pl/ze-swiata,75/150-mln-dzieci-jest-zmuszanych-do-pracy,550817.html
Plakat do wydrukowania lub wyświetlenia:
www.un.org/en/events/childlabourday/assets/pdf/wcms_667179.pdf
3 - Zdjęcia dzieci do wyświetlenia: wiadomosci.dziennik.pl/swiat/zdjecia/522838,8,12-czerwca-
swiatowy-dzien-sprzeciwu-wobec-pracy-dzieci-wyzyskiwane-pracujace-dzieci-zdjecia.html
Arkusze papieru A3 lub z flipchartu, flamastry, gazety, klej, papier kolorowy, itp.
Przebieg ćwiczenia:  
Odtwórz filmik (1) zapytaj, co jest jego tematem, dlaczego dzieci grają w piłkę, a chłopiec nie.
Podaj definicję pracy dzieci:
Definicja Międzynarodowej Organizacji Pracy (2005)
“Praca dzieci odnosi się do praktyk, które są psychicznie, społecznie i moralnie niebezpieczne i szkodliwe dla dzieci oraz wpływają na
edukację szkolną tych dzieci poprzez pozbawienie ich możliwości uczęszczania do szkoły lub wymuszanie na nich przedwczesnego
opuszczania szkoły, co wiąże się z łączeniem obecności w szkole ze zbyt długą i wyczerpującą pracą. Najcięższe formy pracy dzieci
obejmują: niewolnictwo, odłączenie od rodziny, narażenie na poważne ryzyko lub chorobę, konieczność samodzielnego utrzymania się na
ulicach wielkich miast.”
Określenie „najgorsze formy pracy dzieci” odnosi się do:
a) wszystkich form niewolnictwa lub praktyk podobnych do niewolnictwa, takich jak sprzedaż i handel dziećmi, niewolnictwo za długi i
pańszczyzna lub praca przymusowa albo obowiązkowa, w tym przymusowe lub obowiązkowe rekrutowanie dzieci do udziału w konflikcie
zbrojnym,
b) korzystania, angażowania lub proponowania wykorzystania dziecka do prostytucji, pornografii lub przedstawień pornograficznych,
c) korzystania, angażowania lub proponowania wykorzystania dziecka do nielegalnych działalności, w szczególności do produkcji i handlu
narkotykami, jak to określają stosowne traktaty międzynarodowe,
d) pracy, która ze względu na swój charakter lub okoliczności, w których jest prowadzona, może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu 
lub moralności dzieci.
Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci [ILO Convention
No. 182: Worst Forms of Child Labour Convention] (1999), art. 3, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Genewa.
/fdds.pl/baza_wiedzy/dzieci-przymuszane-pracy-ang-child-labour

Poproś, aby uczniowie zdefiniowali “pracę dzieci” swoimi słowami.
Opowiedz, że w wielu krajach na świecie dzieci są wykorzystywane do pracy
(możesz odtworzyć filmik (2)
 
“Według danych UNICEF nawet 150 mln dzieci na świecie w wieku od 5 do 14 lat jest zmuszona do pracy.
W państwach Afryki Subsaharyjskiej niemal 1 na 4 dzieci pracuje w warunkach wpływających na jego zdrowie i
rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. 
W Azji Południowej jest to 12% dzieci, a w Europie Środkowej i Wschodniej – 5%.
Pracujące dzieci nie chodzą do szkoły, nie bawią się, nie są też objęte odpowiednią opieką. Pracują w warunkach,
które szkodzą ich zdrowiu i życiu. Ponad połowa z nich przez długie godziny wykonuje najgorsze formy pracy,
często przy użyciu niebezpiecznego sprzętu i dużych ciężarów. Pracują w kopalniach, gospodarstwach domowych,
zakładach przemysłowych, a także w rolnictwie. Dziewczynki są często sprzedawane do domów publicznych, a
chłopcy rekrutowani do sił zbrojnych. Służą jako przemytnicy, a nierzadko – niewolnicy. Szacuje się, że 11,3 mln
dziewcząt na świecie jest zmuszanych do niewolniczej służby w gospodarstwach domowych.”
źrodło: www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/150-mln-dzieci-na-swiecie-pracuje
 

Poproś uczniów o podanie przykładów organizacji, które zajmują się problemem
wyzysku dzieci (daj czas na wyszukanie informacji online). Zapytaj, w jaki
sposób organizacje walczą o prawa dzieci. Jeśli uczniowie nie podadzą
przykładów, zapisz na tablicy nazwy organizacji. Zapytaj uczniów o różne formy
protestu, jakie podejmują organizacje społeczne. Napisz na tablicy przykłady
(pisanie listów do decydentów, kampanie w mediach społecznościowych, np.
nakładki na zdjęcia profilowe, plakaty, zbiórki pieniędzy, koncerty).
 
Przykładowe organizacje:
1 Międzynarodowa Organizacja Pracy - Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec
Pracy Dzieci - plakaty, Muzycy przeciwko pracy dzieci - koncerty, Czerwona
kartka dla pracy dzieci - apele celebrytów w mediach społecznościowych
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/lang--en/index.htm
2 Unicef - zbiórka darowizn na rzecz dzieci
3 stopchildlabour.org - zaangażowanie firm w działania na rzecz ograniczenia
pracy dzieci
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czerwiec -  tydzień 3
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: Bajka o Ciepłym i
Puchatym
Cel ćwiczenia: Pożegnanie 
z klasą, wzmocnienie
poszczególnych uczestników
Czas ćwiczenia: ok. 5-10 minut
Przebieg ćwiczenia:
Nauczyciel prosi, by uczniowie
usiedli w kręgu, a następnie
opowiada im "Bajkę o Ciepłym 
i Puchatym".
W momencie wypowiadania
ostatniego zdania nauczyciel
odwraca się w prawą stronę,
wypowiada imię siedzącego tam
ucznia. (np. „Co będzie dalej –
zależy od Ciebie… Mateuszu) 
i podaje mu rękę.
Jeśli uczeń się nie domyśli,
nauczyciel zachęca, by z kolei on
podał rękę swojemu sąsiadowi ze
słowami: „I od ciebie…”; 
i odpowiednim imieniem.
Lekcja/ ćwiczenie kończy się wraz 
z zamknięciem kręgu.

Treść bajki:
"Dawno, dawno temu było sobie pewne miasto, którego wszyscy mieszkańcy żyli ze sobą w pełnej zgodzie,
byli zdrowi i szczęśliwi. Tkwił w tym pewien sekret. Otóż każdy z nowo narodzonych mieszkańców miasta
dostawał woreczek z Ciepłym i Puchatym, które miało to do siebie, że im więcej rozdawało się go innym, tym
więcej przybywało. Dlatego wszyscy swobodnie obdarowywali się nawzajem Ciepłym i Puchatym wiedząc, że
nigdy go nie zabraknie. 
Matki dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, kiedy wracały do domu. Mężowie i żony wręczali je sobie na
powitanie, po powrocie z pracy, przed snem. Nauczyciele rozdawali w szkole, sąsiedzi na ulicy i w sklepie,
znajomi przy każdym spotkaniu. Nawet groźny szef w pracy nierzadko sięgał do swojego woreczka z Ciepłym i
Puchatym. Nikt tam nie chorował i nie umierał, a szczęście i radość mieszkały we wszystkich
domach. Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania ludziom leków i
zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie zarobi, więc postanowiła
działać. Poszła do pewnej młodej kobiety i w największej tajemnicy powiedziała jej, żeby nie szafowała zbytnio
swoim Ciepłym i Puchatym, bo w końcu jego zapas się wyczerpie, i żeby uprzedziła o tym swoich
bliskich. Kobieta schowała swój woreczek głęboko na dno szafy i do tego samego namówiła męża i dzieci.
Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym mieście, ludzie poukrywali Ciepłe i Puchate, gdzie tylko kto
mógł. Wkrótce w miasteczku zaczęły się szerzyć choroby i nieszczęścia, coraz więcej ludzi zaczęło
umierać. Czarownica z początku cieszyła się bardzo: drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie zamykały się.
Lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili coraz rzadziej.
Zaczęła więc sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież był to – wprawdzie nie najlepszy
– ale zawsze jakiś towar. Ludzie już nie umierali tak szybko, jednak ich życie toczyło się wśród chorób i
nieszczęść.
I byłoby tak może do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta nie znająca argumentów
czarownicy. Zgodnie ze swoimi potrzebami zaczęła całymi garściami obdzielać Ciepłym i Puchatym dzieci i
sąsiadów.
Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo chcieli brać – bali się, że będą musieli oddawać. Ale kto by tam
upilnował dzieci! Brały, cieszyły się, powyciągały z różnych schowków swoje zapomniane woreczki i znów jak
dawniej zaczęły rozdawać. Jeszcze nie wiadomo, jak skończy się ta bajka. Co będzie dalej – zależy od
Ciebie… "

 


