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Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klasy pierwszej szkoły 
ponadgimnazjalnej 

 

ZAKRES TREŚCI: AGRESJA I PRZEMOC  

 

Temat: Czym są złość, agresja i przemoc? (Lekcja 1) 

CZAS TRWANIA:  1 jednostka lekcyjna (45 min.) 

Data: 26.05.2009 r. 

Cele lekcji: 

� zapoznanie uczniów z pojęciami: złość, agresja, przemoc; 
� kształtowanie umiejętności pracy w parach i grupach; 
� rozróżnianie form przemocy i agresji; 
� kształtowanie postaw empatycznych; 
� pogłębienie świadomości sytuacji ofiary i świadka przemocy; 
� realizacja ścieżki prozdrowotnej, programu SzPZ i Szkolnego Programu Profilaktyki. 

Metody i formy pracy: 

� burza mózgów, dyskusja, 
� praca indywidualna, zespołowa i w parach, 
� miniwykład z prezentacją PP, 
� film. 

Pomoce dydaktyczne: 

� karteczki samoprzylepne,  
� film pt. „Oni” z cyklu Lekcje Przestrogi, 
� arkusze ćwiczeniowe (ćwiczenie 1), 
� projektor, ekran, laptop. 

Źródła:  

1. S.Guerin, E.Hennessy: Przemoc i prześladowanie w szkole, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2004; 

2. G.Poraj: Agresja w szkole. Przyczyny, profilaktyka, interwencja, Oficyna 
Wydawnicza „Edukator”, Łódź 2004; 

3. Internet: http://www.szkolabezprzemocy.pl/80,scenariusz-5, www.wikipedia.pl  
4. Głos Pedagogiczny, nr12/2008    
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Przebieg zajęć 

Lp.  Fazy lekcji Formy realizacji Forma i czas 
pracy  

 

Prowadzący  Uwagi  

1. Faza wstępna – 
czynności 
organizacyjne . 

Sprawdzenie listy obecności, 
wyświetlenie tematu  
i zapoznanie z celami lekcji, 
omówienie ankiety dot. 
przemocy w szkole.  

4’ 
plenum 

M. Lacheta 
E. Sęk 

 

2.  Wprowadzenie 
do tematu. 

Ćwiczenie 1 – uczniowie 
wypisują na kartkach 
przykłady zachowań 
agresywnych, których byli 
świadkami lub o których 
słyszeli. Omówienie 
wyników pracy, przyklejenie 
karteczek na tablicy w formie 
słoneczka.  

praca  
w parach 

5’ 

M. Lacheta  

3. Realizacja 
tematu.  

1. Prezentacja nowych pojęć 
– miniwykład  
z prezentacją multimedialną. 

Praca z całą 
klasą 

5’ 

E. Sęk   

  2. Ćwiczenie 2 – 
rozróżnianie typów 
zachowań przedstawionych 
w prezentacji: Czy to złość, 
agresja czy przemoc? 
Omówienie wyników. 
(załącznik nr 1) 

Praca 
indywidualna 

5’ 

M. Lacheta  

3. Projekcja filmu pt. Oni. 
Podział klasy na grupy, 
wybór liderów, podanie 
zagadnień do przemyślenia  
w domu w celu 
przygotowania się do 
następnej lekcji (dyskusja nt. 
filmu – załącznik nr 2).   

Praca  
w grupach 

24’ 

E. Sęk  

4. Faza końcowa  Podsumowanie zajęć – 
przypomnienie pojęć: złość, 
agresja i przemoc (slajd). 

Praca z całą 
klasą 

1’ 

M. Lacheta  

5. Ocena pracy 
uczniów 

Pochwały ustne dla 
aktywnych uczniów. 

1’ M. Lacheta  

 

Opracowanie: Małgorzata Lacheta, Edyta Sęk 


