
 

I. Tematyka zajęć: 

1. Tworzymy grupę i ustalamy zasady współpracy. 

2. Poznajemy się. 

3. Moje emocje. 

4. Obraz własnej osoby. 

5. Moje mocne strony. 

6. Czy jestem tolerancyjny? 

7. Mówimy dobrze o sobie. 

8. Mówimy dobrze o innych. 

9. Mamy uczucia i akceptujemy uczucia innych. 

10. Wczuwamy się w przeżycia innych ludzi. 

11. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. 

12. Radzimy sobie w sytuacjach konfliktowych. 

13. Czasem się boję. 

14. Czy jestem cierpliwy? 

15. Asertywna komunikacja. 

16. Szanujemy granice innych. 

17. Potrafimy aktywnie słuchać. 

18. Chętnie pomagamy. 

19. Akceptujemy innych od siebie. 

20. Szanujemy starszych. 

21. Kłamstwo ma krótkie nogi. 

22. Agresja. 

23.Wyrażamy złość. 

25. Radzimy sobie ze stresem. 

26. Radzimy sobie z niepowodzeniami. 

27. Nie wstydzę się prosić o pomoc. 

28. Znamy swoje prawa i obowiązki. 

29. Jestem kulturalny. 

30. Umiemy podejmować decyzje. 

31. Kreatywnie rozwiązujemy problemy. 

32. Mamy wolny czas i umiemy go dobrze wykorzystać. 

33. Podsumowanie pracy w grupie. 

34. Żegnamy się. 

 

 



II Cele dydaktyczne: 

- Rozwijanie osobowości uczniów. 

- Budowanie adekwatnej samooceny i wiary we własne siły. 

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

- Rozpoznawanie emocji swoich i innych. 

- Kształtowanie umiejętności dobrej komunikacji i aktywnego słuchania. 

- Stymulowanie twórczego myślenia. 

- Wzmocnienie pozycji w grupie. 

- Poznanie swoich praw i obowiązków. 

- Rozwijanie cierpliwości i tolerancji. 

- Asertywna komunikacja i poszanowanie cudzych granic. 

- Wypracowanie własnych metod radzenia sobie ze strachem, agresją i stresem. 

 

III Cele wychowawcze: 

- Nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów. 

- Nabywanie umiejętności współpracy w grupie. 

- Zmniejszenie ilości zachowań społecznie nieakceptowanych. 

- Umiejętność odraczania gratyfikacji i czekania na własną kolej. 

- Poprawa funkcjonowania ucznia w grupie. 

- Poczucie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. 

- Zrozumienie ludzi starszych. 

- Wzrost kultury osobistej. 

 

IV Efekty: 

- Podniesienie umiejętności słuchania i komunikowania emocji. 

- Doświadczenie akceptacji i bezpieczeństwa. 

- Swobodne wypowiadanie się i efektywna współpraca w grupie. 

- Wzrost poczucia własnej wartości. 

- Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

- Twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów. 

- Znajomość bezpiecznych sposobów wyrażania agresji. 

- Właściwa komunikacja z otoczeniem i aktywne słuchanie. 

- Podejmowanie świadomych decyzji. 

- Umiejętne gospodarowanie własnym czasem. 

- Stosowanie zasad asertywności  kontakcie z drugim człowiekiem. 

 


