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9. DOJRZEWAM POPRZEZ PRZYJAĐü
WIODïCE CELE FORMACYJNE
– ukazanie przyjađni jako szansy na dojrzewanie do peãni czãowieczeýstwa,
– wzbudzenie pragnienia bycia coraz lepszð przyjacióãkð/lepszym przyjacielem.

SZCZEGÓâOWE CELE OPERACYJNE
– wiedza: uczeý rozumie, ēe dobre przeēywanie przyjađni przygotowuje do przeēywania gãõbszych wiõzi,

II. BUDOWANIE WIôZI MIôDZY LUDĐMI

– umiejõtnoćci: potrafi uzasadniç myćl, ēe warto byç przyjacielem,
– postawy: podejmuje odpowiedzialnoćç za przeēywanie przyjađni.

METODY I FORMY
miniwykãad, „burza mózgów”, praca w grupach, pogadanka, refleksja

ĆRODKI DYDAKTYCZNE I MATERIAâY
– plansza z Zaãðcznika 1 (CD)

CZAS: 45 MIN.
PRZEBIEG LEKCJI
1. Miniwykãad
Uzmysãowienie uczniom, ēe wãaćciwe przeēywanie koleēeýstwa oraz przyjađni jest przygotowaniem do przeēywania odpowiedzialnych relacji miõdzyludzkich oraz dojrzaãej miãoćci.
2. Gieãda zebranych przysãów, sentencji i zãotych myćli o przyjađni (efekty pracy domowej uczniów).
3. „Burza mózgów”
Ustalenie elementów prawdziwej przyjađni (np. wiernoćç, szczeroćç, bezinteresownoćç, zaufanie, pomoc, poćwiõcanie czasu, okazywanie zrozumienia, dzielenie siõ radoćciami i smutkami).
W przyjađni kaēdy powinien staraç siõ obdarzaç drugiego tym, co najlepsze.
4. Praca w grupach
Uczniowie próbujð sformuãowaç, co daje przyjađý. Wyniki pracy grup przeniesione sð na arkusz
zbiorczy (Zaãðcznik 1).
5. Pogadanka nt. trudnoćci przeēywanych w przyjađni
Uczniowie dzielð siõ spostrzeēeniami na temat utrudnieý przeēywanych w przyjađni, np. egoizm, interesownoćç, brak szacunku, wyrachowanie, narzucanie swojego zdania, brak delikatnoćci, zmuszanie drugiej osoby do czegoć, czego ona nie chce.
6. KU REFLEKSJI
Podsumowujðc spotkanie, nauczyciel zachõca kaēdego ucznia do osobistej odpowiedzialnoćci
za przeēywanð przyjađý oraz troski o jej rozwój przez ofiarowywanie swojego czasu, zdolnoćci,
siã, pomocy i zrozumienia.
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9. Dojrzewam poprzez przyjađý

97

Zaãðcznik 1














wzbogaca wewnętrznie,
pomaga w wewnętrznym rozwoju,
uszlachetnia,
pomaga patrzeć szerzej na ludzi, świat, sprawy,
uwrażliwia,
otwiera na najwyższe wartości:
życie, zdrowie, miłość, prawda, dobro,
sprawiedliwość, piękno,
umacnia w dobrym,
pomaga przetrwać trudy i cierpienia,
broni przed obojętnością,
uczy mądrości życiowej,
jest kluczem do zrozumienia siebie i innych,
otwiera na coraz głębsze przeżywanie
więzi z innymi.

DORASTANIE DO MIâOĆCI – SCENARIUSZE
SCENARI
ZAJôæ

II. BUDOWANIE WIôZI MIôDZY LUDĐMI



Przyjaźń

