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8. CHCô BYæ PRZYJACIELEM
WIODïCE CELE FORMACYJNE
– ukazanie istoty przyjađni,
– ksztaãtowanie pragnienia bycia dobrym przyjacielem.

SZCZEGÓâOWE CELE OPERACYJNE
– wiedza: uczeý wymieni cechy przyjađni,
– umiejõtnoćci: potrafi umotywowaç pragnienie bycia przyjacielem/przyjacióãkð,
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– postawy: rozwija w sobie cechy potrzebne w przyjađni.

METODY I FORMY
pogadanka, praca indywidualna, refleksja

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

CZAS: 45 MIN.
PRZEBIEG LEKCJI
1. Pogadanka nt. przyjađni
Próba sprecyzowania pojõcia przyjađý (jađý przy jađni). Ta szczególna relacja charakteryzuje
siõ miõdzy innymi (Zaãðcznik 1):
– ćwiadomym wyborem osoby, która staje siõ przyjacielem,
– wspólnym dðēeniem do ideaãów.
2. Praca indywidualna
a) Uczniowie odpowiadajð (na kartkach) na jedno z pytaý:
– Co mi siõ podoba w przyjacielu/przyjacióãce?
– Co robiõ, aby rozwijaç przyjađý?
– Co wspólnego ãðczy nas w przyjađni?
– Jakim pragnõ byç przyjacielem?
– Jakiego pragnõ mieç przyjaciela?
b) Uczniowie wkãadajð przygotowanð odpowiedđ do koperty.
c) Nastõpuje losowanie kopert i kaēdy czyta po cichu wypowiedđ o przyjađni (przy otrzymaniu
swojej wypowiedzi losowanie naleēy powtórzyç).
d) Nauczyciel wybiera po jednej osobie do gãoćnego odczytania wypowiedzi na kolejno postawione pytania, nastõpnie podsumowuje wypowiedzi uczniów.
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8. Chcõ byç przyjacielem
3. Pogadanka
– Dlaczego tak czõsto przyjađnie siõ rozpadajð?
Uczniowie szukajð przyczyn zaniku przyjađni.
Nauczyciel podkrećla dwie najczõstsze przyczyny rozpadu przyjađni:
– interesownoćç wobec przyjaciela,
– dðēenie do tego, ēeby mieç przyjaciela, ale samemu nie byç przyjacielem.
4. Nauczyciel prosi, aby kaēdy uczeý poszukaã przysãowia, sentencje i zãote myćli o przyjađni i przyniósã na nastõpne spotkanie.
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5. Podsumowanie
Wãaćciwie przeēywana przyjađý zbliēa do siebie ludzi, buduje, wspiera i uszczõćliwia. Przyjađý
domaga siõ wzajemnego przebaczania, poćwiõcenia oraz roztropnoćci w kontaktach i wypowiedziach. Chcðc przeēywaç prawdziwð ludzkð przyjađý w codziennym ēyciu, naleēy stale analizowaç swoje odniesienie do przyjaciela.
6. Nauczyciel zachõca do obejrzenia w domu prezentacji pt. Napisz mi, proszõ18 (zwraca siõ w niej
uwagõ na wiõkszð odpowiedzialnoćç za przeēywanie przyjađni).
7. KU REFLEKSJI

Być przyjacielem,
to umieć patrzeć na drugiego
w chwilach radości i w chwilach smutku
i potrafić dzielić z nim to.
Być przyjacielem,
to umieć dostrzegać
dobro i piękno,
które posiada każda istota
i potrafić je podziwiać.
***
Być przyjacielem,
to prosić o przebaczenie i przebaczać
i umieć o tym zapomnieć.
Być przyjacielem,
to umieć zawsze dziękować
i uszczęśliwiać drugiego.
Być przyjacielem,
to znaczy stać u boku tego,
kto stracił wszelka nadzieję
i darzyć go miłością.
/www.adonai.pl/perelki/przyjazn/?id=14/

18

www.adonai.pl/download/prezentacje/download.php?id=713
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Zaãðcznik 1

Przyjaźń:




świadomy wybór osoby,
która staje się przyjacielem
dążenie do wspólnych ideałów
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umacnianie się w dobrym
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