
Scenariusz zajęć dla klasy drugiej zrealizowany w ramach projektu z edukacji 
obywatelskiej. 
 
Temat dnia: Jestem pełen sprzeczności 
 
Temat lekcji: Wyjaśnianie znaczenia wyrazu komplement. Poznanie zalet i wad 
ludzi. Jacy jesteśmy dla siebie- rozmowa na temat przeczytanych fragmentów 
książki „ Rady nie od parady...” i  morałów z niej płynących. 
 
Cele:  

- budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie 
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji 
- kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny 
- integracja grupy 
- głębsze, wzajemne poznanie się członków zespołu klasowego 

 
Przewidywane osiągnięcia: 
 

- uczeń ma poczucie własnej niepowtarzalnej wartości 
- rozumie na czym polega zasada tolerancji 
- zna swoje słabe i mocne strony charakteru 
- potrafi opowiadać o swoich zainteresowaniach 
- dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je 

 
Metody pracy: 

- zabawy integracyjne 
- drama 
- rozmowy w kręgu 
- metody aktywizujące 

 
Pomoce: 

 dwie kartki z napisami ,, wady”   ,,zalety”,  zestaw kartek z nazwą jednej wady i 
zalety, książka,  „Rady nie od parady”. 

  
Przebieg zajęć 

 
1.Powitanie. Zabawa integracyjna ,, Komplementy”. 
Wyjaśnienie znaczenia wyrazu komplement: 
-Co to jest komplement? 
-Kiedy i w jakim celu mówimy komplementy? 
 
   Nauczyciel rozpoczyna zabawę mówiąc: ,,Witam Błażeja, który bardzo ładnie 
rysuje”. Wybrany uczeń wychodzi na środek sali, wita się z nauczycielem podając 
rękę i wzywa do siebie kolejną osobę – używając komplementu. 



   Zabawa kończy się, gdy zostanie wywołane ostatnie dziecko. 
 
2. Czytanie przez uczniów fragmentów książki „Rady nie od parady”- rozmowa na 
temat zachowań dzieci i morałów płynących z zabawnych wierszyków. Zapisanie 
wybranych morałów na tablicy i w zeszycie. 
 
3. Zabawa: Wady i zalety 
 
Dzieci siadają w kręgu na dywanie, gdzie rozłożone są karteczki z nazwami wad i 
zalet. Każdy uczeń losuje jedna karteczkę i wyjaśnia, czy oznacza ona wadę czy 
zaletę. Rozmowa na temat wad i zalet naszych i innych ludzi. 
Następnie nauczyciel przypina na tablicy dwie kartki z napisami wady i zalety. Prosi 
uczniów, aby przykleili swoje karteczki z napisami zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Zadaniem uczniów jest posegregowanie wad i zalet oraz przyklejenie ich w 
odpowiednich miejscach. 
 
                                Zalety                                   Wady 

koleżeńska skarżypyta 

miła kłamczucha 

pracowita obrażalska 

pomocna spóźnialska 

pogodna kłótliwa 

odpowiedzialna zazdrosna 

zaradna samolubna 

wesoła bałaganiara 

prawdomówna  

 
4. Przedstawienie wad i zalet metodą dramy (praca w grupach). 
 
    Uczniowie losują karteczki z napisanymi wadami i zaletami. Po krótkiej naradzie  
    prezentują scenki ukazujące pozytywne i negatywne zachowanie. 
    Pozostali uczniowie próbują odgadnąć, którą cechę z wymienionych na walizkach  
    przedstawili koledzy. 
    ( każda grupa losuje tylko jedną wadę i jedną zaletę) 
 
 
5. Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów: 
    Każde dziecko wymienia swoją zaletę oraz wadę, nad którą musi jeszcze 
popracować. Zachęcenie do przeczytania książki „Rady nie od parady”.                                             


