
Scenariusz zajęć profilaktyczno – wychowawczych w klasie I a

Temat cyklu: Przemocy – stop.

Temat zajęć: Nasz klasowy regulamin przeciw przemocy.

Cele zajęć:
• Wzmocnienie poczucia własnej wartości
• Wytworzenie atmosfery wzajemnejżyczliwości i zaufania
• Uświadomienie dzieciom, jak można radzić sobie z przemocą oraz

że stosowanie przemocy i agresji nie pomaga wżyciu
• Utworzenie klasowego regulaminu przeciw przemocy
• Uświadomienie dzieciom jak ważne jest tworzyć zgraną klasę, zgrany

zespół
• Poddawanie ocenie negatywnych zachowań dorosłych bądź dzieci
• Uświadomienie dzieciom,że poprzez postawę koleżeństwa,

życzliwości, współpracy i pomocy słabszym zdobędziemy wżyciu
więcej

• Integracja z innymi klasami

Metody pracy:
• Zabawy integracyjne
• Burza mózgów
• Praca w małych grupach
• Działalność plastyczna
• Rozmowa, dyskusja

Materiały: wizytówki (słoneczko, mgła, chmura gradowa) siatki sześcianu,
oferty dla klasy (w tym oferty z elementami przemocy), sytuacje
ilustrujące przemoc, cegiełki do zbudowania SZKOŁY BEZ
PRZEMOCY, czapki – daszki z hasłem PRZEMOCY – STOP

Przebieg zajęć:

1. Określenie swojego nastroju.
Dzieci wybierają sobie wizytówkę i przypinają.

• Słoneczko (dobry nastrój, zadowolony, miły, radosny)
• Mgła (stojący z „boku”, speszony, niepewny)
• Chmura gradowa (samotny, zły, gorszy, smutny, wściekły)



2. Zabawa rozpoczynająca zajęcia.

• oddaję Ci przyjaźń - ręce do przodu
• oddaję Ci miłość - ręce skrzyżowane
• słyszę Twoje potrzeby - ręce wskazują, jak uszy

słuchają
• widzę Twoje piękno - ręce wskazują, jak oczy

widzą
• Twoja mądrość płynie z najwyższego - jedna ręka pokazuje jak

mądrość
źródła płynie do drugiej ręki

• podziwiamźródło mądrości płynącej - ręce robią daszek (domek)
w Tobie

• czuję co czujesz - pięści do przodu
(ściśnięte)

• zapraszamy do wspólnej zabawy - łączymy wspólny krąg,
potrząsamy

3. Wprowadzenie w problematykę (burza mózgów)
Przemoc to ...............

4. Praca w grupach
Każda grupa otrzymuje siatkę sześcianu. Na każdej ścianie sześcianu
uczniowie wykonują rysunek ilustrujący przemoc, następnie wycinają
siatkę i sklejają sześcian w formie dużej kostki do gry. Kostki
zawieszamy na sznurkach różnej długości na lampach.
Najczęściej powtarzane scenki to:

• Jedno dziecko kopie drugie
• Dorosły bije dziecko
• Przezywamy kolegę
• Szarpiemy lub popychamy kogoś
• Ktoś męczy zwierzątko
• Ktoś zmusza cię do czegoś złego (np. palenie papierosów)
• Wykorzystywanie młodszych do wykonywania różnych prac

Dyskusja na temat prac plastycznych.
Wyciąganie wniosków

Nie należy źle traktować innych, bić, kopać, przezywać. Każdy z nas jest,
bowiem jedyny i niepowtarzalny, ma taka cechę, z której powinien być dumny.



Stosowanie przemocy i agresji bardzo
utrudnia życie, jeste śmy nielubiani, ka żdy si ę od nas
odsuwa. Poprzez kole żeńsk ą postaw ę, życzliwo ść,
współprac ę i pomoc słabszym zapobiegamy cwaniactwu,
agresywno ści i złej woli innych.

5. Oferty dla klasy – praca w grupach.

Każda grupa wybiera tylko te oferty, które chce przedstawić dla klasy:
• Być życzliwym,
• Ufać sobie,
• Pomagać słabszym w nauce
• Być radosnym
• Być dla siebie miłym
• Być pozytywnie nastawionym do grupy
• Wspierać się wzajemnie, pomagać
• Być otwartym wobec siebie
• Akceptować się
• Rozumieć innych
• Wspólnie uczestniczyć w imprezach
• Wspólnie podejmować decyzje
• Wspólne spacery
• Umiejętnie dyskutować

Dzieci nie wybrały takich ofert, jak:
• Być zawistnym
• Być obojętnym
• Gniewać się
• Nienawidzić
• Krzywdzić innych
• Być wrogo nastawionym do kolegi
• Być agresywnym

6. Opracowanie klasowego regulaminu przeciw przemocy.
PRZEMOCY – STOP

a) nie naśmiewamy się z innych
b) nie będziemy zawistni
c) jesteśmy dla siebie mili – mówimy tylko dobre rzeczy

do siebie i o sobie
d) słuchamy siebie nawzajem – nie jesteśmy do siebie

wrogo nastawieni
e) mówimy sobie po imieniu – nie przezywamy się



f) jesteśmy wobec siebie tolerancyjni
g) nie krzywdzimy zwierząt
h) będziemy zgraną grupą i klasą

7. Wręczenie dzieciom czapek – daszków z hasłem PRZEMOCY –
STOP

Wyznaczenie w szkole dnia, w którym uczniowie zakładają czapki -
daszki z napisem.

8. Zbudowanie SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.

Każda klasa na wybranym kolorze cegiełek pisze hasła przeciw
przemocy. Z cegieł tych powstaje wizerunek szkoły bez przemocy, który
umieszczony jest na holu głównym szkoły.
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