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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).

 
 
 


