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Scenariusz lekcji wychowawczej 
dla uczniów młodszych
Temat zajęć: Przyjaciele w naszym życiu

Cele ogólne Cele operacyjne Metody pracy

uświadomienie uczniom znaczenia 
przyjaźni w życiu człowieka

uświadomienie uczniom, czym  
jest współpraca z innymi i jakie ma 
znaczenie w naszym życiu

wie, na czym polega prawdziwa 
przyjaźń i dlaczego posiadanie 
przyjaciela w naszym życiu jest 
ważne

wie, na czym polega współpraca  
i dlaczego jest ważna

potrafi powiedzieć, czym jest 
zaufanie

potrafi wskazać umiejętności, 
jakie warto rozwijać, aby być 
dobrym przyjacielem

pogadanka

praca w grupach

zabawa integracyjna

dyskusja

I. II. III.

Uczeń po lekcji:

Przebieg zajęćIV.

CZAS TRWANIA      do 2 minut1

Zapoznanie z tematem zajęć „Przyjaciele w naszym życiu”. Wyświetlamy 
lub zapisujemy na tablicy cytat dotyczący przyjaźni, np. „Dzień bez  
przyjaciela jest jak garnek bez jednej kropli miodu w środku” – Alan  
Alexander Milne

Uwagi

Możemy wybrać dowolny cytat lub 
przed planowaną lekcją poprosić 
uczniów o znalezienie cytatu dot. 
przyjaźni.

CZAS TRWANIA      do 3 minut2

Zaczynamy zajęcia od postawienia pytań: 
          Kim jest przyjaciel? 
  
          Czym jest prawdziwa przyjaźń? 
 
          Jak można zrozumieć zaprezentowany cytat?



CZAS TRWANIA     do 10 minut3

Dzielimy klasę na równe zespoły (4-6 osobowe). Zadaniem zespołów jest przygotowanie odpowiedzi na zadane 
przez nauczyciela pytania. Grupy pracują wspólnie, po czym następuje prezentacja odpowiedzi. Kolejno każda 
grupa prezentuje wyniki swojej pracy. 

CZAS TRWANIA      do 5 minut4

Rozpoczyna się krótka pogadanka (runda bez przymusu) na temat znaczenia przyjaźni w naszym życiu. Przykła-
dowe pytania do klasy: 
 
         Czy posiadanie przyjaciela jest ważne? 
 
         Czy łatwo nawiązać przyjaźń? 
 
         Co należy robić, aby przyjacielska relacja była trwała?
         
         Jak być dobrym przyjacielem?

CZAS TRWANIA     do 15 minut5

Proponujemy uczniom zabawę „Przyjaciele”. Zabawa pozwala uwolnić 
współpracę, kreatywność i dobry humor, zacieśnia relacje w grupie, po-
zwala uczniom lepiej się poznać i wzajemnie sobie zaufać.

Przygotowanie: 

Wcześniej przygotowujemy karteczki z 4 figurami geometrycznymi  
w różnych kolorach. Figury: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło. 
Kolory: czerwony, żółty, niebieski, zielony. 

Np. kwadraty: dwa czerwone, dwa żółte, dwa niebieskie, dwa zielone; pro-
stokąty: dwa czerwone, dwa żółte, dwa niebieskie, dwa zielone; trójkąty: 
dwa czerwone, dwa żółte, dwa niebieskie, dwa zielone; koła: dwa czerwo-
ne, dwa żółte, dwa niebieskie, dwa zielone. Dodatkowo przygotowujemy 
na 3 kartkach znak * (gwiazdkę), który jest w naszej zabawie Jokerem – 
zastępuje każdą dowolną figurę i kolor. Gdy grupa jest bardzo liczna, 
można przygotować więcej jokerów i dodatkowo zwiększyć liczbę karte-
czek z figurami – dodatkowe karteczki wykorzystujemy tylko w sytuacji, 
gdy podstawowy zestaw będzie niewystarczający.

Rozpoczęcie:

        Każdy z uczniów losuje jedną z karteczek – jest to jego figura na czas 
        trwania całej zabawy. Gdy nauczyciel zawoła „Przyjaciele” –  
        uczniowie mają jedną minutę na odnalezienie 2 „przyjaciół”, z których                                    
        figur można ułożyć zestaw składający się z 3 różnych figur, w 3  
        różnych kolorach. Nauczyciel przypomina o karteczkach ze znakiem                                                      
        * – czyli o Jokerach, mogą one zastąpić dowolną figurę i kolor.

Uwagi

W czasie zabawy należy zadbać 
o bezpieczeństwo uczniów. 
Odsuwamy stoliki i krzesła, aby 
pozostawić niezbędną do zabawy 
przestrzeń.

Gdy grupa jest liczna, warto za-
dbać o dzwoneczek lub gwizdek, 
tak by uczniowie słyszeli początek 
i koniec każdej rundy zabawy.

Alternatywna wersja zabawy: 
Gdy mamy więcej czasu, możemy 
zabawę rozszerzyć o dodatkowy 
element. W momencie zakończe-
nia rundy można dać uczniom 
czas na lepsze poznanie się  
i integrację, np. Znajdźcie w gru-
pie „przyjaciół” jedną rzecz (owoc, 
napój, kolor, aktora, grę itp.), 
którą wszyscy lubicie. 

Aby grupa uczniów bez „przyja-
ciół” nie czuła się źle, można do-
łożyć dodatkową karteczkę, dzięki 
której powstanie nowa 4 osobowa 
grupa „przyjaciół”. Uczniowie bez 
przyjaciół na czas integracji mogą 
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        Po upływie jednej minuty nauczyciel woła „stop”.

        Uczniowie, którzy znaleźli „przyjaciół” stają w szeregu – tworząc zestaw.                 
        Otrzymują oni po punkcie.

        Punkty dla uczniów można zapisywać na karteczkach z figurami.

        Nauczyciel ponownie woła „Przyjaciele” – zabawa trwa dalej. Liczba         
        rund uzależniona jest od grupy, jej zaangażowania i poziomu energii.         
        Warto zaplanować od 6 do 9 rund, tak aby każdy z uczniów miał szansę         
        na znalezienie „przyjaciół”.

        Po zakończeniu zabawy zliczone są punkty, każdy z uczniów dzieli się 
        informacją, ile razy udało mu się znaleźć „przyjaciół” i utworzyć zestaw         
        figur.
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dołączyć do pozostałych trójek, aby 
się z nimi lepiej poznać.
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CZAS TRWANIA     do 10 minut6

Po zabawie uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel na zakończenie podsumowuje zabawę i całe zajęcia. Trwa  
dyskusja. Przykładowe pytania:

      Czy łatwo było znaleźć w zabawie przyjaciół?

      A jak jest w życiu? Czy łatwo jest znaleźć prawdziwego przyjaciela?

      Co było ułatwieniem, a co utrudnieniem? W znalezieniu przyjaciół w zabawie?

      Czy dowiedzieliście się czegoś nowego/ciekawego o sobie?

      Czy liczba przyjaciół w naszym życiu ma znaczenie?

      Czy przy szukaniu przyjaciół potrzebna była współpraca i zaufanie?

      Co ułatwia znalezienie przyjaciół w życiu?

      Czy współpraca w tej zabawie była ważna?
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Na zakończenie zajęć nauczyciel dziękuje uczniom za aktywność na lekcji.
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