
SCENARIUSZ ZAJĘĆ  
DLA UCZNIÓW KL III  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„KULTURALNY UCZEŃ” 
 
 
Cel ogólny : kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się, 
                 wzmacnianie poczucia przynależności do grupy społecznej. 
 
Cele operacyjne : stosuje zwroty grzecznościowe ( proszę, 
                            przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia ), 
umie nawiązać i utrzymać prawidłowe więzi społeczne, przestrzega 
zawartych umów klasowych, chętnie uczestniczy w zajęciach, zgłasza 
swoje pomysły. 
 
Środki dydaktyczne: rekwizyty do scenek, plansze z hasłami 
 
 
 
                                    PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
      Bardzo trudno jest rozmawiać z dziećmi o zasadach kulturalnego 
zachowania nie popadając w moralizatorski ton i pouczanie oraz nie 
nudząc uczniów. Postanowiłam, że te zajęcia będą zupełnie inne. 
      Wszystko zaczęło się od kolejnej rozmowy po przerwie,  
na której „ ktoś kogoś potrącił, zaczepił”. 
 

1) Najpierw wypisaliśmy na tablicy wszystkie negatywne 
zachowania uczniów w szkole. 

 
2) Potem wybraliśmy 5 zachowań, których zmiana ułatwi życie 

szkolne: 
    - w czasie lekcji uczeń zgłasza się do odpowiedzi, nie     
      przeszkadza innym, 
    - w czasie przerwy nie biega po korytarzu, nie zaczepia innych, 
    - cierpliwie czeka w kolejce do sklepiku szkolnego, 
    - mówi przepraszam, gdy przerywa innym rozmowę, 
    - używa słów, proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry. 
 



 
 
3) Następnie postanowiliśmy przekazać naszą chęć zmiany     
    zachowania innym klasom, aby i one mogły się do nas   
    przyłączyć. Ale jak to zrobić? I wtedy zaproponowałam swoim   
    uczniom, aby przygotowali krótkie scenki, jako kolejne ujęcia   
    filmu  pt „Kulturalny uczeń”. 
 
4)Film budowaliśmy na zasadzie kontrastu. Każda scenka miała  
   dwa ujęcia: zachowania negatywne i zachowania pozytywne.  
   Scenki rozdzielały uwagi reżysera – ucznia; klaps do kolejnego  
   ujęcia. Zostały przydzielone role: reżysera, uczniów, nauczyciela,  
   sprzedawczyni w sklepiku, woźnej, pielęgniarki, organizatora  
   planu filmowego. Dzieci, które nie chciały występować chętnie  
   wzięły udział w przygotowywaniu rekwizytów na planie   
   filmowym, wykonaniu plansz końcowych. 
 
 

SCENA 1.LEKCJA 
 

Ujęcie 1. ( aktorzy: nauczyciel, 6 dzieci siedzących na krzesłach ) 
 

Lekcja. Pani pyta tabliczki mnożenia: dzieci wykrzykują wyniki bez 
zgłaszania się do odpowiedzi, przekrzykują się wzajemnie, 
wyśmiewają się, gdy ktoś się pomyli. Uczniowie z ostatniej ławki 
rozmawiają i oglądają np. komiks. Ogólny rozgardiasz. 
 
Reżyser ( siedzi na krześle z napisem REŻYSER ): Stop ! Tak nie 
może być! Skupcie się, to film pt „Kulturalny uczeń”. Spróbujcie 
jeszcze raz. 
 
KLAPS 
 
Ujęcie 2. 
Ta sama lekcja. Pani pyta. Uczniowie są grzeczni. Zgłaszają się do 
odpowiedzi. W klasie panuje cisza. Nikt nie rozmawia, nie 
przeszkadza. 
Reżyser : Brawo! O to mi chodziło! 



 
 
SCENA 2.PRZERWA 
 
Ujęcie 1. ( aktorzy: kilkoro dzieci ) 
Przerwa. Kilkoro dzieci biega, popychają się, niebezpiecznie 
zachowują się, krzyczą. 
Reżyser: No nie. To nie o to chodzi! Powtórzmy to! 
 
KLAPS  
 
Ujęcie 2. 
Przerwa. Dzieci spacerują po korytarzu. Spokojnie rozmawiają. 
Niektórzy układają puzzle, wymieniają się naklejkami. 
Reżyser: Tak, tak! Było świetnie! 
 
 
 
 
SCENA 3.PRZED SKLEPIKIEM SZKOLNYM 
 
 Ujęcie 1.( aktorzy: sprzedawczyni w sklepiku, kilku uczniów ) 
Uczniowie przepychają się, podchodzą bez kolejki, przekrzykują się. 
Sprzedawczyni, nie wie kogo ma obsłużyć. 
Reżyser: Znowu źle! Dajcie dobry przykład. Patrzy na was wiele 
osób. 
 
KLAPS 
 
Ujęcie 2. 
Przed sklepikiem w karnej kolejce stoją uczniowie. Grzecznie robią 
zakupy. Używają słów proszę, dziękuję. Kupują słodycze, napoje. 
Sprzedawczyni spokojnie podaje towar, wydaje resztę. 
Reżyser: Jesteście wspaniali. W ten sposób wpływacie na zmianę 
zachowań wielu uczniów. 
 
 
 



 
 
SCENA 4.ROZMOWA 
 
Ujęcie 1.( aktorzy: 3 uczniów, nauczycielka, matka ucznia ) 
Rozmawia dwóch kolegów. Nagle podchodzi trzeci i wtrąca się do 
rozmowy zmieniając jej temat. Chłopcy odchodzą. Intruz zostaje sam, 
ale widzi nauczycielkę, która trzyma otwarty dziennik i rozmawia z 
matką innego ucznia. Szybko podbiega i znów próbuje przerwać 
rozmowę. Chwyta panią za rękę... 
Reżyser: Stop! Nie mogę na to patrzeć. Powtarzamy scenę. 
 
Ujęcie 2. 
Tym razem chłopiec grzecznie mówi przepraszam i pyta, czy mógłby 
przyłączyć się do rozmowy. 
Reżyser: Teraz dobrze. 
 
 
SCENA 5. STOSOWANIE ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH 
 
Ujęcie 1.( aktorzy: woźna, nauczycielka, pielęgniarka, kilku uczniów ) 
Korytarzem przechodzą: woźna, nauczycielka i pielęgniarka, której 
upadają recepty. Mijają je uczniowie i ... nic. 
Reżyser: Powtarzamy. To ostatnia scena. Zagrajcie ją dobrze. 
 
Ujęcie 2. 
Korytarzem znowu przechodzi woźna, nauczycielka i pielęgniarka. 
Mijają je uczniowie, którzy grzecznie i wyraźnie mówią dzień dobry. 
Kiedy pielęgniarce upadają recepty, jeden z uczniów zbiera je , 
podnosi i podaje mówiąc : proszę. 
Reżyser: Świetnie ! Jestem z was dumny! 
To była ostatnia scena. Mam nadzieje, że nasz film stanie się 
przebojem. ( Ściska rękę każdemu aktorowi dziękując za pracę ). 
Aktorzy przedstawiają się publiczności. 
 
NAPISY KOŃCOWE 
Na dużych kartkach wydrukowane hasła, które pokazują i czytają 
dzieci ustawione w rzędzie. 



KULTURALNY UCZEŃ 
 
 
 
 
                                                             
W czasie lekcji zgłasza się do odpowiedzi, nie przeszkadza innym. 
 
W czasie przerwy nie biega, nie zaczepia innych. 
 
Cierpliwie czeka w kolejce do sklepiku szkolnego. 
 
Mówi przepraszam, gdy przerywa z ważnego powodu rozmowę 
innym. 
Używa słów: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry,  
do widzenia. 
 
    Napisy końcowe zostały umieszczone w gablocie na korytarzu 
szkolnym, by jeszcze przez kilka dni przypominały uczniom  
o postanowieniach w zmianie zachowania. 

 
 


