
Lekcja 1 
 

Temat: O czym będziemy rozmawiać na lekcjach wychowania do 
Ŝycia w rodzinie?  
 
 
Proponujemy przeprowadzić zajęcia z całą klasą. 
 
 
Treści: Przedstawienie uczniom głównych tematów zajęć w 6 klasie 
 
 
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

l. Wiedzieć jakie treści będą omawiane na zajęciach. 
2. Przypomnieć sobie zasady obowiązujące na zajęciach. 
3. Wiedzieć, dlaczego warto współpracować w zespole i jakie działania 
    temu sprzyjają. 

 
 
Metody i techniki pracy: rozmowa kierowana, pytania i odpowiedzi, 
                                           zabawa w supły  
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Nauczyciel przedstawia krótko kolejne tematy zajęć, wykorzystując 

Zeszyt ucznia. 
 
2) Prosi uczniów, by zastanowili się, czy są jeszcze inne tematy, które 

chcieliby omówić na lekcjach. Jeśli uczniowie wolą odpowiedzieć 
pisemnie zbiera od nich karteczki. Trzeba pamiętać o tym, by uwzględnić 
podane przez uczniów tematy w odpowiednich lekcjach. 

 
3) Nauczyciel zadaje pytanie uczniom: Jakie zasady panowały na naszych 

lekcjach w ubiegłym roku szkolnym? Czy wszystkim one odpowiadały? 
Czy powinniśmy je zmodyfikować? 

 
4) Uczniowie odpowiadają na pytania. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, 

wspólnie wprowadzają zmiany. 
 



 
5) Nauczyciel proponuje uczniom zabawę "rozwiązujemy supły". Zabawa 

polega na tym, Ŝe dzieli się uczniów na 5- 6 osobowe grupy, a następnie 
łapiąc się przypadkowo za podniesione do góry ręce, "wiąŜe supeł": jedna 
ręka trzyma inną rękę. Grupa musi tak pokierować zabawą, by bez 
rozrywania rąk, rozwiązać supeł i stanąć w kółeczku trzymając się 
swobodnie za ręce. 

 
6) Nauczyciel pyta uczniów: Czego nauczyliście się w trakcie zabawy? Czy 

moŜna rozwiązać taki supeł bez współpracy całego zespołu? 
 
7) Wspólnie podają przykłady z Ŝycia, sytuacji, w których współpraca jest 

nieodzowna, a jej brak prowadzi do zaostrzenia problemów. 
 
Uwaga! Jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia po raz pierwszy z danym zespołem 

klasowym, powinien wykorzystać elementy pierwszej lekcji z kl. 5 
dotyczące wzajemnego poznawania się i ustalania zasad panujących na 
lekcjach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lekcja 2 
 

Temat: Jak to w domu 
 
 
Zajęcia moŜna przeprowadzić w grupach. 
 
 
Treści: Rola rodziny w Ŝyciu człowieka. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

1. Rozumieć, Ŝe wartości wpływające na prawidłowy rozwój człowieka 
    kształtowane są w rodzinie. 
2. Brać czynny udział we współorganizowaniu Ŝycia domowego. 
3. Dostrzegać komplementarność ról wszystkich członków rodziny. 
4. Wiedzieć, jaką rolę w rozwoju dziecka odgrywają rodzice. 

 
 
Metody i techniki pracy: rozmowa kierowana, praca indywidualna, praca w 
                                           grupach.  
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia". 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Uczniowie czytają opowiadanie zamieszczone w „Zeszycie ucznia". 
 
2) Nauczyciel prosi, by uczniowie pracując w grupach odpowiedzieli na 

pytania: 
Dlaczego Maciek martwił się o mamę? Jak Maciek i Ola zareagowali, kiedy 
dowiedzieli się, Ŝe mama jest w ciąŜy? Grupy przedstawiają swoje 
przemyślenia. 
 

3) Uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenia 1,2. 
 
4) Chętni głośno czytają swoje odpowiedzi. 



 
 
5) Nauczyciel prowadzi rozmowę: Jakie warunki powinny być spełnione, by 

atmosfera Ŝycia domowego była sprzyjająca dla wszystkim członków 
rodziny. Jeśli dojdzie do rozmowy na temat rozbitych rodzin, naleŜy 
uzmysłowić dzieciom, Ŝe dziecko nie jest winne rozpadu rodziny. Dziecko 
powinno wiedzieć, Ŝe rodzice, takŜe po rozwodzie nadal je kochają, choć 
zmieniły się relacje między mamą i tatą. Dzieci maja prawo spotykać się z 
rodzicami. Dziecko nie jest winne, jeśli rodzina cierpi na chorobę 
alkoholową, takŜe jeśli rodzic stracił pracę. Jeśli nauczyciel zorientuje się, Ŝe 
w klasie mogą występować takie problemy, powinien poprosić o pomoc (dla 
ucznia sygnalizującego takie problemy) pedagoga szkolnego lub terapeutę z 
poradni wychowawczo –zawodowej. 

 
6) Rozmowa powinna doprowadzić do tego, czego uczymy się w domu. 

Nauczyciel prosi uczniów, by indywidualnie opracowali ćwiczenie 3. Chętni 
czytają swoje odpowiedzi. 

 
7) Uczniowie wykonują ćwiczenie 4. Chętni uczniowie prezentują wymienione 

przez siebie zasady, głośno wymieniają poglądy, uzasadniają je. Nauczyciel 
proponuje wykonanie krzyŜówki* -ćwiczenie 5. Po otrzymaniu hasła 
uczniowie odpowiadają na pytanie postawione w ćwiczeniu, rozmawiają o 
tym, jakie obowiązki mają rodzice, jak dzieci mogą im pomagać. 

 
* Kolejność wyrazów w krzyŜówce: pranie, zmywanie, sprzątanie, zakupy, 

odkurzanie, podlewanie, zamiatanie. Hasło: NASZ DOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lekcja 3 
 

Temat: KoleŜeństwo i przyjaźń 
 
 
Proponujemy przeprowadzić zajęcia z całą klasą. 
 
 
Treści: śycie w grupie; koleŜeństwo i przyjaźń. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

l. Rozumieć, Ŝe współpraca, wzajemna pomoc i zrozumienie umacniają 
   więzi koleŜeńskie. 
2. Zdawać sobie sprawę, Ŝe konflikty pojawiające się między 
    rówieśnikami moŜna rozwiązywać. 
3. Mieć świadomość, Ŝe moŜna uczyć się modyfikować swoje 
    zachowanie. 
4. Rozumieć, Ŝe w podejmowanych działaniach wobec innych naleŜy 
    starać się uwzględniać ich uczucia. 
5. Wiedzieć, Ŝe w imię zachowania dobrych stosunków z kolegami nie 
    naleŜy przekraczać granic wyznaczanych przez normy moralne. 

 
 
Metody i techniki pracy: rozmowa kierowana, praca indywidualna, "burza 
                                           mózgów", metoda sytuacyjna. 
 
 
Środki dydaktyczne: "Zeszyt ucznia", arkusz szarego papieru z zarysem 
                                     postaci i napisem: DOBRY KOLEGA, flamastry 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Uczniowie wykonują ćwiczenie 6. Swoje skojarzenia podają nauczycielowi, 

który wpisuje je w zarysy postaci. 
 
2) W celu przetrenowania zachowań pozytywnych wobec kolegów, uczniowie 

dobierają się w pary i szukają najlepszych rozwiązań sytuacji 



przedstawionych w ćwiczeniu 7. Chętni dzielą się swoimi pomysłami z 
klasą. 

 
3) Nauczyciel wprowadza do zagadnienia dotyczącego presji grupy. Prosi, aby 

uczniowie zapoznali się z tekstem zamieszczonym po ćwiczeniu 7. 
Uczniowie odgrywają scenki, ćwicząc umiejętność odmawiania w róŜnych 
sytuacjach. Dobrze Ŝeby wśród nich znalazła się scenka namawiania przez 
kolegów do kradzieŜy w sklepie, zapalenia papie- rosa, wagarów. 
Jeśli uczniowie będą mieli trudności w rozegraniu scenek warto podsunąć im 
pomysły jak wybrnąć z takich sytuacji: 
� uŜyć rodziców jako wymówki: RODZICE BY MNIE ZABILI 
� podejść humorystycznie do sytuacji i powiedzieć np.: NIE JESTEM 

SAMOBÓJCĄ 
� powiedzieć, co czujesz i myślisz o tym pomyśle np.: UWAśAM, śE TO 
ŚWIŃSTWO 

� powiedzieć spokojnie, ale stanowczo: NIE 
 
4) Przed rozwiązaniem krzyŜówki -ćwiczenia 8 dotyczącej przyjaźni dobrze 

jest powiedzieć uczniom, Ŝe warto szukać przyjaciół, Ŝe zawsze jest szansa 
na znalezienie ich i Ŝe czasem trzeba poczekać na prawdziwego przyjaciela. 
Słowa do wpisania: 1 –pomaga, 2 –zazdrości, 3 –szczery, 4 –samotny, 5 –
tajemnicy, 6 –uwagę, 7 –milczy, 8 –liczyć, 9 –przepraszam, 10 –dzielimy. 
Hasło krzyŜówki: PRZYJACIEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lekcja 4 
 

Temat: Jak rozwiązywać konflikty  
 
 
Proponujemy przeprowadzić zajęcia z całą klasą. 
 
 
Treść: Konflikty i ich rozwiązywanie. Zachowania asertywne .Sposoby 
            wyraŜania uczuć.  
 
 
Cele: Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien: 

l. Rozumieć ,Ŝe konflikty są nieodłącznym elementem relacji między 
   ludźmi. 
2. Szukać konstruktywnych rozwiązań pojawiających się konfliktów. 

 
 
Metody i techniki pracy: metoda sytuacyjna, praca w parach, praca 
                                           indywidualna, rozmowa kierowana 
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia" 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Uczniowie wspólnie z nauczycielem układają listę najczęstszych przyczyn 

konfliktów między kolegami (ćwiczenie 9). 
 
2) Uczniowie układają w zeszytach a następnie odgrywają w parach krótkie 

dialogi obrazujące kłótnie między kolegami. Następnie chętni mówią klasie, 
które określenia i zwroty uŜyte w kłótni były dla nich najbardziej przykre. 

 
3) Uczniowie wykonują ćwiczenie 10. Wśród podkreślonych wyraŜeń powinny 

znaleźć się komunikaty typu TY, czyli oceniające drugą osobę, w rodzaju: ty 
nigdy…, ty zawsze..., ty jesteś… 

 
4) Nauczyciel w celu uświadomienia uczniom jak waŜny jest rodzaj 

komunikatu uŜywanego w stosunku do drugiej osoby, prosi aby powiedzieli 



jakie uczucia wzbudzają w nich komunikaty typu ty. Odczytuje im poniŜszą 
listę: 
� Ty zawsze tak robisz, Ŝeby mnie wkurzyć. 
� Nigdy nie moŜna na ciebie liczyć. 
� Zawsze wszystko psujesz. 
� Zawsze mi przerywasz. 
� Jesteś leniem. 
� Nigdy nie wywiązujesz się z powierzonych zadań. 
� Nigdy nie moŜna ci ufać. 
� Ty zawsze myślisz tylko o sobie. 
� Jesteś nieodpowiedzialna. 

 
5) Nauczyciel proponuje uczniom zabawę polegającą na tym, Ŝe odczytają z 

mowy jego ciała, w jakim nastroju wchodzi do klasy. Wychodzi z klasy i 
wchodzi do niej dwukrotnie starając się gestami mimiką okazać raz dobry 
nastrój, drugi raz zły nastrój. 

 
6) Uczniowie odgadują, w jakim nastroju za kaŜdym razem prowadzący 

wchodził do klasy. Określają jakie oznaki pozwoliły im odgadnąć nastrój 
nauczyciela. Indywidualnie wykonują ćwiczenie II. 

 
7) Wspólnie układają listę czynników niesprzyjających rozwiązywaniu 

konfliktów (ćwiczenie 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lekcja 5 
 

Temat: O skutkach podejmowanych decyzji 
 
 
Zajęcia moŜna przeprowadzić w grupach 
 
 
Treści: Co jest dla mnie dobre a co złe? 
 
 
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

1. Znać czynniki wpływające korzystnie i niekorzystnie na rozwój 
    człowieka. 
2. Rozumieć, Ŝe podjęcie decyzji i dokonanie wyboru niesie za sobą 
    określone skutki. 
3. Wiedzieć, Ŝe w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych ma prawo wybierać. 
4. Zdawać sobie sprawę, Ŝe dokonany wybór pociąga za sobą określone 
    konsekwencje. 

 
 
Metody i techniki pracy: rozmowa kierowana, dyskusja, praca indywidualna, 
                                           praca w grupach, drzewko decyzyjne. 
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia", tablica korkowa, noŜyczki, klej 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Uczniowie zapoznają się z opowiadaniem zamieszczonym w „Zeszycie 

ucznia". 
 
2) Nauczyciel rozpoczyna rozmowę: Czy to była kradzieŜ? Czy często zdarzają 

się takie sytuacje? Jak inni na nie reagują? Co czujemy, kiedy to nas 
dotyczy? 

 
3) Nauczyciel dzieli uczniów na 4 –osobowe grupy, wyjaśnia na czym polega 
Ćwiczenie 13. Uczniowie w grupach mają dokonać wspólnego wyboru słów, 
określających zachowania sprawiające innym przykrość. Wklejają je do 
znaku STOP. W znaku tym powinny się znaleźć słowa: oszustwo, kradzieŜ, 



zazdrość, złośliwość, lenistwo, kłamstwo, obłuda, groźba. Pozostałe wyrazy 
uczniowie przypinają do maty, tablicy, gazetki... Nauczyciel rozmawia z 
uczniami: czy trudno było im pracować w grupie, czy łatwo było podjąć 
wspólną decyzję, czy pojawiały się konflikty, czy wszyscy uczniowie mieli 
szanse uczestniczenia w ćwiczeniu. Nauczyciel prosi o zaprezentowanie, 
jakie wyrazy uczniowie wkleili do znaku STOP. Co wyraŜa ten znak? 
NaleŜy omówić ćwiczenie: dlaczego ludzie tak się zachowują, jak reagują na 
takie za- chowania inni (koledzy, koleŜanki, dorośli)? Czy tylko dzieci tak 
postępują? Jak moŜna przeciwstawiać się takim zachowaniom? Czy to jest 
łatwe? Jak się czujemy, gdy nas dotykają takie zachowania? Od kogo (czego 
) zaleŜy ,jakimi jesteśmy dla innych? 

 
4) Nauczyciel wraz z uczniami omawia sytuację, w której znalazła się Olka 

(Ćwiczenie 14). Wspólnie analizują drogi postępowania: co będzie, gdy Olka 
wybierze sposób postępowania A, co się moŜe stać, gdy wybierze sposób 
przedstawiony w scenariuszu B. Niech uczniowie dodadzą jeszcze inne 
sytuacje, które mogą się zdarzyć w obu przypadkach. Na koniec powinni 
rozwaŜyć, które wyjście jest lepsze dla Olki (moŜna przeprowadzić 
głosowanie). Nauczyciel prosi o interpretację przysłowia "Co się odwlecze 
to nie uciecze". 

 
5) Uczniowie indywidualnie opracowują ćwiczenie 15. Po wykonaniu chętni 

przedstawiają swoje propozycje rozwiązań i uzasadniają je. 
 
6) Nauczyciel prowadzi rozmowę: Jak często stajemy przed koniecznością 

podejmowania decyzji? Czego mogą one dotyczyć? Czy łatwo jest podjąć 
decyzję? Czy zawsze nasze postępowanie jest właściwe? W jaki sposób 
moŜna zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnej decyzji? Czy moŜe nam ktoś 
pomagać? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lekcja 6 
 

Temat: Magia reklamy 
 
 
Proponujemy przeprowadzić zajęcia z całą klasą. 
 
 
Treści: Szkodliwość alkoholu, nikotyny, narkotyków. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

l. Zdawać sobie sprawę z istnienia róŜnych źródeł zachęcających do 
   korzystania z róŜnych środków uzaleŜniających. 
2. Mieć przekonanie o szkodliwym wpływie alkoholu, nikotyny, 
    narkotyków na zdrowie człowieka oraz Ŝycie rodzinne. 
 
 

Metody i techniki pracy: praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, 
                                           zdania niedokończone, metoda sytuacyjna. 
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia", dwie duŜe kartki jedna z napisem TAK, 
                                    druga z napisem NIE 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Uczniowie czytają opowiadanie zamieszczone w „Zeszycie ucznia". 
 
2) Nauczyciel rozpoczyna zajęcia. W przeciwległych rogach sali (korytarza) 

wiesza kartki z napisami TAK, NIE. Czyta po kolei zdania podane niŜej*. 
Jeśli uczniowie zgadzaj ą się z przedstawionym w zdaniu twierdzeniem, 
przechodzą do miejsca z napisem TAK. Jeśli nie zgadzają się, przechodzą 
do miejsca z napisem NIE. Uczniowie uzasadniają swój wybór (dobrze jeśli 
wywiąŜe się dyskusja pomiędzy grupami). Po zakończeniu zajęcia 
nauczyciel prowadzi dyskusję: Czy znane są uczniom podobne sytuacje do 
tej, która przydarzyła się Maćkowi? Jak reklamy wpływają na takie 
zachowania? (naleŜy zwrócić uwagę na manipulację -kładzenie nacisku na 
komfort, spokój, wypoczynek, Ŝart oraz przyjacielską atmosferę, 
dominującą w takich reklamach. Dlaczego twórcy reklam odwołują się do 



takich skojarzeń? Czy reklamom moŜna ufać (uczniowie mogą podać 
przykłady pozytywne i negatywne)? Dlaczego? 

 
3) Uczniowie przy współudziale nauczyciela uzupełniają zdania w ćwiczeniu 

16. Dalszą część ćwiczenia- krzyŜówkę, wykonują samodzielnie wpisując w 
nią właściwe słowa z wcześniej uzupełnionego tekstu. Chętni uczniowie 
głośno podają hasło. 
Kolejność wyrazów w krzyŜówce: narkotyków, tytoniu, zdrowiu, wygrać, 
chorób, dzieci, serce, raka, nałogi, papierosów, mózg. 
Nauczyciel prosi o wyjaśnienie znaczenia hasła. 
 

4) Nauczyciel rozpoczyna dyskusję: Czym j es t nałóg? Jakie mogą być skutki 
uzaleŜnień? Czy dzieci znają kogoś, komu udało się wyrwać z nałogu? 
Dlaczego lepiej nie dopuścić do uzaleŜnienia się? 

 
5) Uczniowie podają przykłady, jak wybrane przez nich źródła (ćwiczenie 17) 

mogą zachęcać do korzystania z róŜnych środków uzaleŜniających. 
 
6) Nauczyciel proponuje odegranie scenki, w której np. kolega namawia innych 

na wy- picie piwa, lub zapalenie papierosa. MoŜna wybrać kilkoro dzieci 
(silnych osobowości), których zadaniem będzie nie dać się namówić 
koledze. Klasa moŜe pomagać w czasie zabawy (grupa wsparcia). 
Mogą teŜ przedstawić reklamę, przekonującą, Ŝe nie warto palić, pić, brać 
narkotyków. 
 

* Zdania do wykorzystania w p. 2: 
�   Maciek powinien przyłączyć się do kolegów 
�   Piwo to nie alkohol 
�   Jednym piwem nie moŜna się upić 
�   Od picia piwa nie wpadnie się w nałóg 
�   Jeśli ktoś nie ma humoru powinien się napić alkoholu 
�   Reklama zawsze mówi prawdę 
 
Do domu: Chętni uczniowie mogą przygotować 2 -3 min. prezentacje róŜnych 

form wypoczynku (uprawianych, znanych mu, o których marzy). 
Powinien teŜ przedstawić warunki uprawiania oraz korzyści płynące 
z tej formy wypoczynku. Dobrze byłoby, gdyby udało się 
przedstawić róŜne formy wypoczynku. Uczniowie mogą 
wykorzystać swoją wiedzę (czytał o tym, oglądał program 
telewizyjny, zetknął się z tym w Internecie), mogą teŜ "puścić 
wodze fantazji" i wyobrazić sobie te formy wypoczynku, które 
sprawiłyby mu największą przyjemność. 

 



Lekcja 7 
 

Temat: Mój (nie) zwyły dzień jak co dzień 
 
 
Proponujemy przeprowadzić zajęcia z całą klasą. 
 
 
Treści: Organizacja czasu pracy i wypoczynku. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

l. Doskonalić umiejętność organizacji czasu pracy i wypoczynku. 
2. Znać korzyści płynące z róŜnych form wypoczynku. 
 
 

Metody i techniki pracy: praca indywidualna, praca w grupach, metody 
                                           sytuacyjne.  
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia" 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Nauczyciel zapoznaje uczniów z treściami lekcji. Omawia, na czym będzie 

polegało wykonanie ćwiczenia 18. Ćwiczenie warto opracować na wesoło, 
by uczniowie w trakcie zajęć dobrze się bawili. 

 
2) Chętni uczniowie czytają swoje "programy". NaleŜy je omówić: czy 

pojawiły się w nich jakieś "zakłócenia", które naleŜałoby poprawić. 
Nauczyciel prosi o zgłoszenie się chętnych osób, które opowiedzą o 
wybranych przez siebie formach wypoczynku (to było zadanie domowe dla 
chętnych). 
 

3) Nauczyciel proponuje wykonanie ćwiczenia 19 w grupach 2 –osobowych. 
Po opracowaniu następuje wymiana informacji. 

 
4) Ćwiczenie 20 uczniowie wykonują indywidualnie w czasie lekcji -jeśli nie 

starczy czasu mogą dokończyć pracę w domu. 
 



Lekcje 8 i 9 
 

Temat: Dzieci tak jak i dorośli mają swoje prawa 
 
 
Zajęcia moŜna przeprowadzić w grupach 
 
 
Treści: Ochrona własnej prywatności i poszanowania. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

l. Wiedzieć, Ŝe w relacjach z innymi, ma prawo bronić ustalonych przez 
    siebie granic. 
2. Rozpoznawać sytuacje naruszające intymność i godność własną i 
    innych oraz rozumieć swoje prawo do ochrony ich. 
3. Znać podstawowe przepisy dotyczące praw dziecka (Konwencja Praw 
    Dziecka). 
4. Wiedzieć, Ŝe ma prawo szukać pomocy, gdy jego zdaniem ktoś 
    przekroczył wyznaczoną przez niego granicę intymności. 

 
 
Metody i techniki pracy: rozmowa kierowana, praca indywidualna, praca w 
                                           grupach. 
 
 
Środki dydaktyczne: „ Zeszyt ucznia", Konwencja o Prawach Dziecka, kartony, 
                                    flamastry, czasopisma. 
 
 
Przebieg lekcji 8: 
 
1) Uczniowie zapoznają się z treścią opowiadania w "Zeszycie ucznia". 

Nauczyciel pro- wadzi z uczniami rozmowę czy takie sytuacje przytrafiają 
się dzieciom często? Jakie uczucia im wtedy towarzyszą? (bezradność, 
wściekłość, złość, poczucie krzywdy, lęk, strach, itp.). 

 
2) Nauczyciel pyta dzieci, czy mają jakieś informacje na temat Konwencji Praw 

Dziecka. Wprowadza uczniów w temat, prezentuje Konwencję, krótko 
omawia. 

 



 
3) Chętny uczeń czyta głośno wiersz M. Brykczyńskiego "O prawach dziecka". 
 
4) Nauczyciel zadaje pytania związane ze zrozumieniem treści wiersza: jakich 

praw dotyczy. Razem z uczniami na podstawie kolejnych wersów wiersza 
formułuje wymienione prawa. Omawiają wspólnie poszczególne prawa i ich 
znaczenie dla dzieci, podają przykłady znane im z Ŝycia i własnych 
doświadczeń, nauczyciel szczegółowo omawia i wyjaśnia wątpliwości. 

 
PRAWA DZIECKA 
Bardzo waŜne jest, aby uczniowie właściwie interpretowali swoje prawa 
tj. prawa dziecka zawarte w Konwencji. Zadaniem nauczyciela jest 
dokładnie to omówić. 
1. „Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do 

zrobienia czegoś niedobrego…" –to Prawo do ochrony przed złym 
traktowaniem i wszelkimi formami wyzysku. 

2. „Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi…" –to Prawo do 
nauki. Są kraje, w których dzieci nie mogą się uczyć, poniewaŜ muszą 
pracować. W krajach tych nie przestrzega się praw dziecka. Dzieci 
oprócz prawa do nauki mogą korzystać ze wszystkich moŜliwych źródeł i 
form zdobywania wiedzy np. kół zainteresowań, ognisk plastycznych, 
muzycznych, udziału w konkursach… 

3. ,,I mam prawo sam wybierać, w co się będę bawić…" –to Prawo do 
wypoczynku i czasu wolnego. Dzieci mają dostęp do świetlic, domów 
kultury, buduje się place zabaw, pływalnie, organizowane są kolonie i 
obozy, wystawiane są sztuki teatralne dla dzieci. Uwaga! Dzieci i dorośli 
mogą inaczej odbierać granice wolności w doborze zabawy. NaleŜy to 
omówić podając przykłady nie- właściwej interpretacji (naduŜywania 
tego prawa przez dzieci). 

4. „Nikt nie moŜe mnie poniŜać, krzywdzić, bić, wyzywać, i kaŜdego mogę 
zawsze na ratunek wzywać…" –to Prawo do Ŝycia bez przemocy i 
poniŜania. I dorośli i dzieci mają obowiązek przestrzegać tego prawa. 
Jeśli zdarzy się, Ŝe dziecko jest krzywdzone, nie powinno milczeć i 
wstydzić się, lecz szukać po- mocy u osób, którym moŜna zaufać 
(rodzice, wychowawca, pedagog szkolny, instytucje np. Komitet 
Ochrony Praw Dziecka). Nauczyciel powinien podkreślić, Ŝe do 
przestrzegania praw zobowiązani są wszyscy równieŜ dzieci i młodzieŜ, 
którym takŜe zdarza się być agresorem. Warto teŜ zwrócić uwagę, Ŝe 
ukrywanie zjawisk przemocy nie rozwiąŜe problemu, wręcz przeciwnie, 
moŜe doprowadzić do nasilenia ich. 

5. „Jeśli mama albo tata juŜ nie mieszka z nami, nikt nie moŜe mi zabronić 
spotkać ich czasami. " –to Prawo dziecka do przebywania razem z 
rodzicami. Oznacza ono, Ŝe dziecko nie moŜe być oddzielone od swoich 



rodziców, czyli ma prawo do wychowywania w rodzinie. Tylko 
wyjątkowe sytuacje zmuszają do odebrania praw rodzicom, np. gdy 
dziecko jest przez nich zaniedbywane lub krzywdzone. 
Jeśli rodzice nie mieszkają razem, dziecko ma prawo do spotkań z 
rodzicem, z którym nie mieszka. 

6. „Nikt nie moŜe moich listów czytać bez pytania, mam teŜ prawo do 
tajemnic…" –to Prawo do szanowania godności i prywatności (w 
szkole, w domu, w kontaktach koleŜeńskich). 

7. „...i własnego zdania. .." –to Prawo do wyraŜania własnych poglądów 
we wszystkich sprawach, które dotyczą dziecka. Jak uczniowie to 
rozumieją? Czy prawo to jest respektowane? Czy zdarzają się konflikty z 
powodu naduŜywania prawa przez dzieci? 
Dziecko powinno wiedzieć, Ŝe ma prawo do współuczestnictwa w 
procesie podejmowania decyzji jego dotyczących. Czy pozostawienie 
decyzji tylko dziecku byłoby zawsze dobre? Dlaczego? Niech uczniowie 
podadzą przykłady. 

8. „A gdy róŜnię się od innych, to jest moja sprawa" -to Prawo do 
toŜsamości. Czego dotyczą róŜnice między dziećmi? (kolor skóry, płeć, 
pochodzenie, religia, stan majątkowy, kultura, wygląd, stan zdrowia, 
itp.). 

5) Nauczyciel zapoznaje uczniów z pozostałymi prawami dziecka: 
� Prawo do Ŝycia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i 

umysłowego. 
� Prawo do opieki medycznej ( obowiązkowe szczepienia przeciwko 

groźnym chorobom, badania okresowe ). 
� Prawo do obywatelstwa, imienia i nazwiska. 
� Prawo do dostępu do informacji (programy dla dzieci, czasopisma, 

ksiąŜki, ochro- na przed niewłaściwymi, drastycznymi, szkodliwymi 
programami, stąd czerwony kwadracik lub nadawanie ich późną porą). 

� Prawo do specjalnej ochrony np. w czasie, gdy dziecko pozbawione jest 
środowiska rodzinnego (rodziny zastępcze, domy dziecka, adopcja) oraz 
w czasie działań wojennych. 

� Prawo do rozwoju osobowości, zdolności i talentów (szkoły artystyczne, 
koła zainteresowań, specjalne stypendia, itp.). 

� Prawo do ochrony przed uŜywaniem środków szkodliwych dla zdrowia 
(alkohol, narkotyki, papierosy). 

 
UWAGA!!! Nauczyciel prosi, by uczniowie na następną lekcję przynieśli 
                     kartony, flamastry, kolorowe czasopisma. 
 
 
 
 



Przebieg lekcji 9: 
 
1) Uczniowie pracując w grupach przedstawiają graficznie prawa dziecka kaŜda 

grupa dwa prawa. Pracami tymi moŜna udekorować korytarz szkolny. 
2) Uczniowie indywidualnie rozwiązują krzyŜówkę ćwiczenie 14. Kolejność 

wyrazów: przestępca, dyskrecja, duma, konwencja, szacunek, sąd, dziecko, 
Ŝyczliwość, agresja, tolerancja, dyskryminacja, Ŝycia. 

3) Jeśli starczy czasu moŜna poprowadzić dyskusję: Dlaczego waŜne jest, by 
ludzie mieli swoje prawa? (przydadzą się w tym celu wiadomości z historii). 
Czy warto jest znać swoje prawa? Kto powinien dbać o przestrzeganie praw? 
( Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Ucznia, Komitet Ochrony 
Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ja sam/sama). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lekcja 10 
 

Temat: Dojrzewamy 
 
 
Zajęcia moŜna przeprowadzić w grupach. 
 
 
Treści: Budowa i funkcjonowanie układów rozrodczych. Zmiany fizyczne i 
             psychiczne okresu dojrzewania. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien 

1. Rozpoznawać elementy układów rozrodczych. 
2. Znać funkcję poszczególnych narządów układów rozrodczych. 
3. Wiedzieć o zmianach fizycznych i psychicznych towarzyszących 
    dojrzewaniu. 
4. Wiedzieć, Ŝe u kaŜdego człowieka rozwój fizyczny przebiega w 
    indywidualnym tempie. 

 
 
Metody i techniki pracy: praca indywidualna, krótki wykład. 
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia", tablice poglądowe "Budowa układu 
                                    rozrodczego". 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Nauczyciel, posługując się tablicami poglądowymi, omawia budowę i 

funkcje poszczególnych narządów tworzących układ rozrodczy męski i 
Ŝeński. Wykład powinien być krótki i dotyczyć roli poszczególnych 
elementów, ze szczególnym podkreśleniem miejsc, gdzie wytwarzane są i 
dojrzewaj ą komórki rozrodcze. 

 
2) W celu utrwalenia wiadomości uczniowie wykonują ćwiczenie 22 z 

"Zeszytu ucznia". WaŜne! Nauczyciel powinien sprawdzić, czy zostało ono 
wykonane poprawnie. 

 



3) Po nawiązaniu do roli układu rozrodczego w procesie dojrzewania 
uczniowie przypominają zmiany zachodzące w okresie dojrzewania u 
dziewcząt i chłopców Ćwiczenie 23. 
Uwaga: przy omawianiu zagadnień dotyczących płciowości mogą się 
pojawić reakcje świadczące o zaŜenowaniu słuchaczy(śmiechy, Ŝarty). 
WaŜne, aby nauczyciel zareagował ze zrozumieniem i Ŝyczliwością i postarał 
się tę sytuację omówić. Patrz: uwagi w scenariuszach do lekcji 9, klasa 5. 
 

4) Nauczyciel podkreśla, Ŝe okres dojrzewania to równieŜ czas osiągania 
dojrzałości psychicznej. MoŜna poprosić, by uczniowie podzielili się na 
dwie grupy. Jedna grupa ma za zadanie reagować na polecenia nauczyciela 
tak jak pierwszaki, druga grupa -jak szóstoklasiści. Nauczyciel daje takie 
polecenia, aby moŜna było porównać reakcje kaŜdej grupy, np.: Kto 
przyniesie na jutro kartki świąteczne?, Kto chce być dyŜurnym?, Kto da mi 
zeszyt?... 

 
5) Wszyscy wykonują ćwiczenie 24 i 25. Ochotnicy odczytują głośno swoje 

zdania. 
 
Do domu: 
Nauczyciel prosi uczniów o przyniesienie na następną lekcję materiałów 
dotyczących środków higienicznych i pielęgnacyjnych uŜywanych przez 
młodzieŜ w ich wieku (mogą być opakowania, ulotki). Prezentacje mają być 
krótkie, zawierać informację, do czego słuŜy dany środek jak go uŜywać i 
dlaczego warto po niego sięgać. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lekcja 11 
 

Temat: Jak o siebie dbać? 
 
 
Zajęcia moŜna przeprowadzić w grupach 
 
 
Treści: Zasady higieny okresu dojrzewania. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien: 

1. Dostrzegać związek między dbaniem o higienę osobistą i odbiorem 
    swojej osoby przez innych ludzi. 
2. Znać zasady higieny. 
3. Nabrać przekonania, Ŝe przestrzeganie zasad higieny to element 
    zdrowego stylu Ŝycia. 
4. Wiedzieć, jakie środki higieniczne i pielęgnacyjne powinien stosować. 

 
 
Metody i techniki pracy: rozmowa kierowana, dyskusja, praca indywidualna, 
                                           prezentacja. 
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia", środki kosmetyczne przyniesione przez 
                                    uczniów.  
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Dwoje uczniów odczytuje z podziałem na role historyjkę zamieszczoną w 

„Zeszycie ucznia". 
 
2) Uczniowie wspólnie starają się wytłumaczyć reakcję mamy. 
 
3) Nauczyciel prosi, by uczniowie w parach opowiedzieli sobie o swoich 

odczuciach na widok ubrudzonego dwuletniego dziecka. Jak tłumaczą sobie 
jego wygląd? Następnie odnoszą tę samą sytuację do osoby w ich wieku. 
Dzielą się z klasą swoimi przemyśleniami. 



 
4) Uczniowie wykonują ćwiczenie 26. Ochotnicy czytają własne odpowiedzi. 
 
5) Nauczyciel pyta: dlaczego w okresie dojrzewania naleŜy szczególnie dbać o 

higienę osobistą? 
Przypomina, Ŝe konsekwencją zmian hormonalnych w okresie dojrzewania 
jest wzmoŜone wydzielanie gruczołów łojowych i potowych, a w efekcie 
przetłuszczanie się włosów i skóry, intensywniejsza woń poru. 
 

6) Uczniowie wykonują ćwiczenia 27 i 28 i wspólnie z nauczycielem 
omawiają wyniki. 

 
7) Chętni dokonują prezentacji środków pielęgnacyjnych i kosmetycznych 

przyniesionych przez nich. Jeśli uczniowie czują się onieśmieleni, 
nauczyciel dokonuje jako pierwszy prezentacji np. mydła. MoŜna 
wprowadzić uczniów w odpowiedni nastrój prosząc by wyobrazili sobie, Ŝe 
mają zareklamować innym przyniesiony produkt i namówić ich do 
uŜywania go (argumenty nie mogą być zmyślone, nieprawdziwe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lekcja 12 
 

Temat: Gdy rodzina się powiększa... 
 
 
Proponujemy przeprowadzić zajęcia z całą klasą. 
 
 
Treści: Rozwój prenatalny. Noworodek, nowy członek rodziny. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien: 

l. Wiedzieć o fazach rozwoju płodowego człowieka. 
2. Znać czynniki wpływające niekorzystnie na rozwój płodu. 
3. Mieć przekonanie o konieczności wspierania kobiety w okresie ciąŜy 
    przez osoby bliskie i otoczenie. 
4. Określać podstawowe potrzeby niemowlęcia. 
 
 

Metody i techniki pracy: praca z tekstem, praca indywidualna, dyskusja, 
                                           rozmowa kierowana. 
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia", tablice przedstawiające fazy rozwoju 
                                    prenatalnego lub fragmenty filmu. 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Nauczyciel krótko omawia fazy rozwoju prenatalnego człowieka, 

wykorzystując tablice poglądowe, lub prezentując fragmenty filmu 
dotyczące tego tematu. 

 
2) W nawiązaniu podkreśla ścisły sposób połączenia matki z dzieckiem 

(pępowina, łoŜysko) oraz wskazuje źródło pokarmu i tlenu dla rozwijającego 
się dziecka. 

 
3) Uczniowie wykonują ćwiczenie 29 i omawiają wyniki. 
 
4) Czworo uczniów (narrator, Maciek, tata, mama) odczytuje z podziałem na 

role historyjkę zamieszczoną w „Zeszycie ucznia". Uczniowie zgłaszają 



propozycje wyjaśnienia, dlaczego tata uznał za konieczną rozmowę z synem. 
W podsumowaniu nauczyciel podkreśla wagę wspierania kobiety w ciąŜy 
przez bliskich i otoczenie. 

 
5) Uczniowie wykonują ćwiczenie 30. Wyniki omawiają z nauczycielem. Po 

rozwiązaniu krzyŜówki (ćwiczenie 31) nauczyciel ustala z uczniami jak 
okazują miłość niemowlęciu rodzice, jak moŜe to robić starszy brat lub 
siostra ? 
Wyrazy do krzyŜówki: 
l) mleko, 2) pieluchy, 3) płacz, 4) smoczek, 5) śliniak, 6) zazdrość 
Hasło krzyŜówki:  
MIŁOŚĆ. 
 

Do domu: Ćwiczenie 32 do wykonania wspólnie z rodzicami, dziadkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lekcja 13 
 

Temat: Mama, tata i ja 
 
 
Proponujemy przeprowadzić zajęcia z całą klasą. 
 
 
Treści: Macierzyństwo i ojcostwo. 
 
 
Cele: Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

l. Dostrzegać rolę obojga rodziców w opiece nad niemowlęciem. 
2. Wiedzieć, Ŝe pojawienie się dziecka w rodzinie nakłada na wszystkich 
    jej członków nowe zobowiązania. 
3. Rozumieć, Ŝe macierzyństwo i ojcostwo wiąŜe się z 
    odpowiedzialnością za proces wychowawczy. 

 
 
Metody i techniki pracy: praca indywidualna, rozmowa kierowana. 
 
 
Środki dydaktyczne: „Zeszyt ucznia". 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
1) Uczniowie zapoznają się z opowiadaniem zamieszczonym w „Zeszycie 

ucznia". 
 
2) Nauczyciel prosi, by uczniowie indywidualnie opracowali ćwiczenie 33. 

Chętni od-czytują hasło. 
Wyrazy do wpisania (w kolejności): mleko, rodzina, gaworzenie, noworodek, 
smoczek, narodziny, wózek. 
HASŁO: RODZICE 
 

3) Nauczyciel rozpoczyna rozmowę na temat macierzyństwa i ojcostwa 
zadając pytanie: Dlaczego rodzice są tak waŜni w Ŝyciu dziecka? W 
rozmowie naleŜy poruszyć temat nowych obowiązków rodziców, 
codziennych zajęć pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Uczniów, którzy mają 
młodsze rodzeństwo, warto poprosić, by opowiedzieli na czym polega 



opieka nad niemowlęciem i jak starsze dzieci mogą pomagać rodzicom. Po 
wypowiedziach uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenie 34. 

4) Chętni uczniowie odczytują, jak dopasowali słowa mama, tata do podanych 
w ćwiczeniu czynności. Nauczyciel prowadzi rozmowę: Czy opinie 
wszystkich były zgodne? Warto sprowokować dyskusję na ten temat. 
WaŜne jest podkreślenie (co prawdo- podobnie okaŜe się w trakcie 
ćwiczenia), Ŝe rodzice w jednakowym stopniu mogą wypełniać wszystkie 
czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze itp., związane z wychowaniem dzieci 
(uzupełniają się). 

 
 
 
 
 
 


