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Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klasy pierwszej szkoły 
ponadgimnazjalnej 

 

ZAKRES TREŚCI: AGRESJA I PRZEMOC  

 

Temat: Asertywność i empatia jako skuteczne formy obrony przed agresją i przemocą. 

(Lekcja 2) 

CZAS TRWANIA:  1 jednostka lekcyjna (45 min.) 

Data: 02.06.2009 r. 

Cele lekcji: 

� utrwalenie i rozróżnianie pojęć: złość, agresja, przemoc; 
� poznanie pojęć: asertywność i empatia; 
� rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu, społecznemu i duchowemu; 
� kształtowanie umiejętności pracy w parach i grupach; postaw empatycznych  

i asertywnych;  
� poszerzenie wiedzy z zakresu eliminowania negatywnych zachowań społecznych; 
� kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa 

własnego i innych ludzi;  
� pogłębienie świadomości sytuacji ofiary i świadka przemocy;  
� nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; wzmacnianie poczucia własnej 

wartości, wiary w siebie i swoje możliwości; 
� realizacja ścieżki prozdrowotnej, programu SzPZ i Szkolnego Programu Profilaktyki. 

Metody i formy pracy: 

� drama, burza mózgów, dyskusja, 
� miniwykład z prezentacją PP, 
� ćwiczenia, 
� praca indywidualna, zespołowa i w parach, 

Pomoce dydaktyczne: 

� arkusze ćwiczeniowe (ćwiczenie 1), 
� projektor, ekran, laptop. 
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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.  

2’ 
plenum 

M. Lacheta 
 

 

2.  Wprowadzenie 
do tematu. 

Przypomnienie wiadomości  
z poprzedniej lekcji. 
Ćwiczenie 1 – rozróżnianie 
zachowań widocznych na 
zdjęciach.  
Ćwiczenie 2 - Jakie emocje 
czuli bohaterowie filmu. 
Omówienie trzech typów 
zachowań: agresywne 
(Wódz), asertywne (Nowy)  
i uległe (Anka). 
DYSKUSJA – nt. skutki  
i przyczyny przemocy, 
przypuszczenia nt. 
zakończenia filmu oraz 
potwierdzenie lub obalenie 
tezy: Życie to walka. 
Podsumowanie dyskusji  
i wnioski. (przyczyny  
i skutki przemocy - PP) 

praca  
w grupach, 

plenum 
13’ 

M. Lacheta  

3. Realizacja 
tematu.  

1. Prezentacja nowych pojęć 
– miniwykład  
z prezentacją multimedialną. 

Praca z całą 
klasą 

4’ 

E. Sęk   

4. Faza 
ćwiczeniowa. 

2. Ćwiczenie 3 – Jak to 
wyjaśnić? Trening 
umiejętności empatycznych - 
załącznik nr 1. 

Praca  
w grupach 

10’ 

E.Sęk  

3. Ćwiczenie 4 – To mi 
przeszkadza …. Ćwiczenie 
umiejętności asertywnego 
zachowania w różnych 
sytuacjach społecznych -    
załącznik nr 2. 

Praca  
w grupach 

10’ 

E. Sęk  

5. Faza końcowa.  Podsumowanie zajęć – 
przekazanie informacji na 
temat udzielania wsparcia 
ofiarom przemocy 
(Niebieska Linia - slajd). 

Praca z całą 
klasą 

2’ 

M. Lacheta  
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6. Ewaluacja  
i ustna ocena 
pracy uczniów. 

Uczniowie wypełniają arkusz 
ewaluacji zajęć 
odpowiadając na pytania – 
załącznik nr 3 
Pochwały ustne dla 
aktywnych uczniów. 

4’ M. Lacheta  

 

Opracowanie: Małgorzata Lacheta, Edyta Sęk 

 


