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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)


