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7. DOJRZEWAM POPRZEZ KOLEĒEüSTWO
WIODïCE CELE FORMACYJNE
– ućwiadomienie, ēe do peãni czãowieczeýstwa dojrzewa siõ przez koleēeýstwo,
– doskonalenie bycia coraz lepszð koleēankð/lepszym kolegð.

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

II. BUDOWANIE WIôZI MIôDZY LUDĐMI

– umiejõtnoćci: potrafi umotywowaç potrzebõ osobistego rozwoju przez przeēywanie koleēeýstwa,
– postawy: podejmuje odpowiedzialnoćç za przeēywanie koleēeýstwa.

METODY I FORMY
miniwykãad, pogadanka, „burza mózgów”, çwiczenie

ĆRODKI DYDAKTYCZNE I MATERIAâY
– karty pracy „Koleēeýstwo – moje zachowania” (tyle, ile uczniów), Zaãðcznik 1

CZAS: 45 MIN.
PRZEBIEG LEKCJI
1. Miniwykãad nauczyciela
Uzmysãowienie uczniom, ēe przeēywajðc wãaćciwie koleēeýstwo, przygotowujð siõ do dojrzaãej
przyjađni i miãoćci: „to, co robiõ dzić, jest na rachunek jutra”.
2. Pogadanka
Nauczyciel podejmuje rozmowõ na temat samopoczucia Roberta (list odczytany na poprzedniej
lekcji):
– Dlaczego Robert czuã siõ đle w swojej klasie?
– Kto mógã byç winien tej sytuacji?
3. Nauczyciel przedstawia propozycje poprawy sytuacji, które wynikajð z listów uczniów do Roberta:
– Co moēna zrobiç dobrego dla kolegów i koleēanek?
– O co trzeba siõ samemu staraç, aby byç dobrym i lubianym kolegð czy koleēankð?
4. Pogadanka
Nawiðzujðc do utworzonej na poprzednim spotkaniu planszy, uczniowie wypowiadajð siõ, którð
z dobrych cech koleēeýstwa jest trudno realizowaç, a która cecha najczõćciej przeszkadza we
wspóãēyciu grupy.
5. „Burza mózgów”
– Co zrobiç, abyćmy byli lepszymi koleēankami i kolegami?
Wybrani uczniowie przygotowujð notatkõ na powyēszy temat. Wnioski zostajð przypiõte do gazetki klasowej. Po paru spotkaniach warto dokonaç ich powtórnej analizy.
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Ēyjðc w grupie, czõsto spotykamy siõ z osobami trudnymi, a nawet przykrymi. Trzeba jednak pamiõtaç, ēe w kaēdym z nas jest coć trudnego. Inni teē mogð cierpieç z powodu naszego zachowania. Ludzie zbliēajð siõ do siebie, kiedy potrafið sobie przebaczaç. W koleēeýstwie liczy siõ
okazywanie sobie braterskiej miãoćci, pokory i akceptacji siebie takimi, jakimi jestećmy. Wtedy
koleēeýstwo ma szansõ dojrzewaç.
6. KU REFLEKSJI
Kaēdy uczeý wpisuje w konary drzewa swoje pozytywne i negatywne zachowania na karcie pracy (Zaãðcznik 1). Chõtni uczniowie dzielð siõ wynikami pracy.
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7. Podsumowanie zajõç.
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7. Dojrzewam poprzez koleēeýstwo

II. BUDOWANIE WIôZI MIôDZY LUDĐMI

Zaãðcznik 1 – Koleēeýstwo: moje zachowania
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