
SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ W GIMNAZJUM  
 

Temat: Poznaj samego siebie. Jak wzmocnić poczucie własnej wartości? 
 
Cele 

Uczeń: 
- zna siebie, swoje możliwości,  
- rozumie pojęcie własnej wartości, potrafi je swoimi słowami opisać i zinterpretować 
- potrafi znaleźć puentę wiersza i zinterpretować ją 
- potrafi stworzyć sytuację problemową, która ukaże mu słabe i mocne strony własnej 

postawy. 
 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 
Metody: pogadanka, metoda problemowa, metaplan 
Środki dydaktyczne: karty z pytaniami do scenopisu, mapka „Droga do dorosłości”, arkusze      

żółtego i niebieskiego papieru  
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Przebieg lekcji: 
 
I.  Część wstępna 
N: Na dzisiejszej lekcji zastanowimy się nad tym, czy znamy siebie. Łatwo jest oceniać innych, 
dużo trudniej siebie. Toteż razem stworzymy takie sytuacje, które pozwolą nam dowiedzieć się 
czegoś o sobie, przekonać nas ile jesteśmy warci. 
Pomoże nam w tym wiersz W. Szymborskiej „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”, 
napisany na cześć kobiety, która uratowała dzieci z pożaru i sama zginęła w płomieniach. 

A ty dokąd, 
tam już tylko dym i płomień! 
- Tam jest czworo cudzych dzieci, 
idę po nie! 
Wiec, jak to, 
tak odwyknąć nagle 
od siebie? 
od porządku dnia i nocy? 
od przyszłorocznych śniegów? 
od rumieńca jabłek? 
od żalu za miłością, 
której nigdy dosyć? 
Nie żegnająca, nie żegnana 
na pomoc dzieciom biegnie sama, patrzcie, wynosi je w ramionach, 
zapada w ogień po kolana, 
łunę w szalonych włosach ma. 
A chciała kupić bilet, wyjechać na krótko, 
napisać list, 
okno otworzyć po burzy, wydeptać ścieżkę w lesie, nadziwić się mrówkom, zobaczyć jak od 
wiatru jezioro się mruży. 
Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa. 
Jestem naocznym świadkiem lotu chmur i ptaków, słyszę, jak trawa rośnie 
i umiem ją nazwać, odczytałam miliony drukowanych znaków, wodziłam teleskopem 
po dziwacznych gwiazdach, 



tylko nikt mnie dotychczas nie wzywał na pomoc 
i jeśli pożałuje 
liścia, sukni, wiersza - 
 
Tyle wiemy o sobie, 
ile nas sprawdzono. 
Mówię to wam 
ze swego nieznanego serca. 
 

U: Odczytuje wiersz i wskazuje puentę: 
 „Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono” 
N: Prowadzi pogadankę  zadając pytania:- 
- Czemu służy ta historia? 
- Jak rozumiecie te słowa podsumowujące? 
U: Nie ma gotowej prawdy, jedynej prawdy o człowieku, poznać siebie możemy w konkretnych 
sytuacjach: w rodzinie, w szkole, w kontaktach z naturą, nie tylko w sytuacjach typowych, 
codziennych, ale również w sytuacjach ekstremalnych. 
 
II.  Część zasadnicza 
N: Dobrze byłoby mieć takie lustro, które odkrywałoby również wnętrze. „Mały książę” 
bohater jednej z lektur powiedział słowa: Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Każdy 
 z nas spróbuje poznać samego siebie poprzez ćwiczenie: „Film o moim życiu” 
Wyobraź sobie, ze oglądasz film ze swojego życia, opracuj jego scenopis. Pomogą ci w tym 
pytania 

Nauczyciel rozdaje karty z pytaniami: 
1. Gdzie toczy się akcja filmu? 
2. Jaki jest główny wątek ? 
3. Kim są główni bohaterowie? 
4. Kim są postaci drugoplanowe? 
5. Kto reżyseruje film? 
6. Jakie są punkty zwrotne w Twojej historii? 
7. Jak się kończy? 
8. Co robi publiczność oglądając film? 
9. Czy można z  filmu wyciągnąć jakiś morał? 
10. Co robi publiczność po zakończonej projekcji? 

 
N: Na podstawie waszych scenopisów sporządzimy listę wartości, które najsilniej nas 
wzmacniają, sprawiają, że czujemy się ludźmi wartościowymi. 
U: Wypisują na tablicy: 

- Nikt się ze mnie nie śmieje! 
- Umiem mówić nie! 
- Mam wpływ na soje życie! 
- Pokonałem lenistwo! 
- Jestem silny, radzę sobie! 
- Zdam nieźle egzamin! 
- Akceptują mnie koledzy! 
- Mogę coś osiągnąć! 
- Widzę cel! 
- Mój przyjaciel! 

 



III.  Zakończenie lekcji 
N: Jednak poczucie wartości nie jest czymś stałym. Zmienia się w zależności od sytuacji, lub 
ludzi, z którymi przebywamy. Przyjrzyjcie się uważnie drodze i pułapkom, jakie czekają na 
każdego z nas, rozpoznajcie je i nazwijcie, wśród nich będą wartości pozytywne i negatywne. 
Mapka „Droga do dorosłości” 

 
 
 
U: Wskazują wartości, postawy, stereotypy, które utrudniają samorealizację, dążenie do celu  
i wypisują je na niebieskim arkuszu. Powyżej w opozycji wypisują na żółtym kartonie 
pozytywne zachowania i myśli wzmacniające poczucie wartości. 
Np.  
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„NIEŹLE MALUJĘ”        PRZYJAŹŃ        „ŚPIEWAM W CHÓRZE”        

WIARA                      „MAM SWOJE ZDANIE”                                     

ODWAGA                        „ WIDZĘ CEL”                       MIŁOŚĆ                          

„MÓJ PLAKAT WISI W SALI”                „PRZYJMUJĘ POMOC”                     

„POMAGAM”                 „CHYBA MNIE LUBI Ą”                     

„ŚWIAT JEST WSPANIAŁY”          „PORADZĘ SOBIE”  
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 „NIC MI NIE WYCHODZI”                     PAPIEROSY             

„NUDZI MI SIĘ”             NIEPEWNOŚĆ            „ZAGUBIŁEM SIĘ”                 

„MAM KACA”                  STRACH                    SAMOTNOŚĆ                

„JESTEM BRZYDKA”               „WSZYSCY SIĘ MNIE CZEPIAJĄ”                    

„JA TEGO NIE POTRAFIĘ” 

   
 
N: Poczucie własnej wartości zależy od tego jak my sami siebie spostrzegamy. Nie możemy 
swego postępowania i samopoczucia uzależniać tylko od otoczenia. Ważne jest abyśmy 
pracowali nad swoimi słabościami, a to otworzy nam drogę do odczucia, że jesteśmy ważni 
 i wartościowi. 
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