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Lepiej zapalić świeczkę niż przeklinać ciemność. 

Konfucjusz 

 Obecnie coraz częściej obserwujemy, nie tylko wśród młodzieży, ale także wśród dzieci i 

dorosłych, problem uzależnienia. Dotyczy on nie tylko alkoholu, papierosów, narkotyków, leków, ale 

coraz częściej także Internetu, telewizji i gier. Niemała grupa ludzi, niezależnie od etapu życia, na jakim 

się znajdują, ucieka od rzeczywistych zadań i problemów, tworząc świat iluzoryczny. Nie znajdują w 

sobie siły , aby zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi codzienność. Często nieświadomi 

swojego potencjału i wartości wycofują się, rezygnując z rozwoju własnej osobowości. 

 Przyczyny tego zjawiska mogą być różne, zarówno biopsychiczne, psychospołeczne jak i 

kulturowe. Osobista podatność na uzależnienie, niezaspokojenie potrzeb psychicznych w środowisku 

rówieśniczym, szkolnym czy rodzinnym oraz dominacja konsumpcyjnego stylu życia znacznie podnoszą 

prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań ryzykownych. 

 Do najistotniejszych czynników mogących uchronić przed podejmowaniem ryzykownych działań 

można zaliczyć: silną więź emocjonalną z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, religijność, 

posiadane spójnego systemu norm, wartości i autorytetów oraz przynależność do pozytywnej grupy 

rówieśniczej. O ile na kształt kluczowej  relacji uczeń-rodzic nauczyciele mają raczej niewielki wpływ, o 

tyle  mają szansę wpłynąć na kształtowanie  systemu wartości oraz stwarzać okazję do podejmowania 

konstruktywnych działań w udzielającej wsparcia grupie rówieśniczej, co może prowadzić, do nabrania 

przez uczniów przekonania o sile swoich możliwości. 

 Poniższy program wpisuje się w nurt profilaktyki uniwersalnej. Wykorzystując strategię działań 

alternatywnych oraz pedagogicznych, koncentruje się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu 

szkoły, który pozytywnie oddziałuje na zdrowie psychiczne, poczucie wartości oraz motywację do 

osiągnięć. 

Program stworzony został z myślą o licealistach, którzy dzięki udziałowi w projekcie mogą włączyć 

się w akcję pomocy dzieciom i rozwijać zaangażowanie na polu działań społecznych lub odkryć ten 

całkiem dla nich nowy obszar aktywności oraz osobiste korzyści z nim związane. Drugą grupą 

odbiorców są uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej, którzy dzięki udziałowi w programie mają 

okazję nawiązać budujące kontakty ze „starszymi kolegami”, podjąć szereg odpowiedzialnych zadań i 

nauczyć się, jak można w atrakcyjny sposób spędzać czas bez rozrywek elektronicznych.  

Klasa pierwsza z III Liceum Ogólnokształcącego  oraz pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 55 w 

Gdańsku nawiązują ze sobą kontakt, tworzą pary starszy – młodszy latarnik i wspólnie przygotowują grę 

miejską na terenie Nowego Portu. Praca  odbywa się głównie metodą projektu oraz metodą 

warsztatową. 

W efekcie tych działań uczestnicy projektu mają szansę uzyskać wzrost kompetencji 

komunikacyjnych, podniesienie poziomu własnej samoświadomości i poczucia własnej wartości, wzrost 

motywacji do podejmowania działań społecznych oraz poznać nowe sposoby wykorzystania wolnego 

czasu. 
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Cele: 

 podniesienie poziomu  motywacji do podejmowania  działań społecznych; 

 podniesienie poziomu umiejętności nawiązywania budujących  kontaktów międzyludzkich; 

 podniesienie poziomu samoświadomości i poczucia własnej wartości; 

 wzbogacenie doświadczenia o nowe sposoby  spędzania czasu bez rozrywek 

elektronicznych; 

 przygotowanie  i przeprowadzenie  gry miejskiej. 

 

 

Metody pracy: 

 metoda warsztatowa, 

 metoda projektów. 

 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

 większe kompetencje komunikacyjne,  

 wyższy poziom  samoświadomości, 

 wyższe poczucie własnej wartości,  

 większa motywacja do podejmowania działań społecznych, 

  znajomość różnorodnych sposobów konstruktywnego  wykorzystania wolnego czasu. 

. 
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HARMONOGRAM 

NR 
ZADANIA/ 

SPOTKANIA 
OPIS ZADANIA 

PRZEWIDYWANY 
CZAS TRWANIA 

ZADANIA 

TERMIN 
REALIZACJI 

ZADANIA 

1. 

Wstępem do projektu są warsztaty dotyczące emocji 
i komunikacji, w których bierze udział grupa 

licealistów. Warsztaty te mają na celu 
przygotowanie do budującej współpracy z uczniami 

ze szkoły podstawowej. Licealiści mają okazję 
uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne w 

kontakcie z młodszymi dziećmi. Zajęcia mogą pomóc 
im także w usprawnieniu komunikacji  z innymi 

osobami z własnego otoczenia oraz zyskać większą 
samoświadomość. 

4 godziny 
lekcyjne 

 listopad 2014 

2. 

Spotkanie  grupy  licealistów z grupą uczniów szkoły 
podstawowej, którzy odwiedzają „starszych 

kolegów” w ich szkole. Jest to okazja do integracji 
grupy. Uczniowie poznają się, wspólnie biorą udział 

w grach i zabawach oraz poczęstunku 
przygotowanym przez starszych kolegów. Tworzą 

pary starszy-młodszy kolega. 

2 godziny 
lekcyjne 

grudzień 2014 

3. 

Wizyta licealistów w szkole podstawowej. Starsi 
koledzy odwiedzają młodszych podczas 

„Nocowania w szkole”, gdzie Ci przygotowują dla 
nich kolację oraz kilka zabaw. Każdy licealista 

wcześniej przygotowuje bajkę, którą czyta oraz daje 
w prezencie swojemu „podopiecznemu”. 

2 godziny 
lekcyjne 

styczeń 2014 

4. 

Następny etap to czas właściwych przygotowań gry 
miejskiej w dzielnicy uczniów szkoły podstawowej. 

W czasie kolejnego spotkania młodsi  pokazują 
starszym najważniejsze miejsca w swojej dzielnicy, a 

licealiści pomagają wymyślić im ciekawe zadania z 
nimi związane. 

3 godziny 
lekcyjne 

styczeń 2014 

5. 
Przygotowanie strojów , w których uczniowie szkoły 
podstawowej wezmą udział w grze miejskiej. Stroje 

projektują i przygotowują  licealiści. 

4 godziny 
lekcyjne 

luty 2014 

6. 

Przeprowadzenie  gry miejskiej, w której 
prowadzącymi są uczniowie szkoły podstawowej, a  
licealiści są ich „opiekunami”. Uczestnikami mogą 

być chętni mieszkańcy miasta. 

5 godzin 
lekcyjnych 

marzec 2014 

7. 

Spotkanie w celu wspólnego świętowania z okazji 
ukończenia projektu. Jest to czas podsumowania 

wspólnych działań oraz wymiany informacji na 
temat tego, co dał im ten projekt. 

2 godziny 
lekcyjne 

kwicień 2014 
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SPOTKANIE  1 

Temat: Dogadajmy się. 

Cele zajęć 

Uczeń: 

 decyduje się na  nawiązanie współpracy z uczniami szkoły podstawowej; 

 identyfikuje  elementy relacji międzyludzkich, wpływające pozytywnie na rozwój; 

 uświadamia sobie różnice między ocenianiem siebie i innych; 

 staje się bardziej empatyczny; 

 rzadziej stosuje wobec innych  krytykę; 

 doskonali umiejętność formułowania pochwał. 

Metody pracy 

 praca w parach/grupach; 

 metoda aktywizująca- praca z filmem, karty pracy; 

 rozmowa kierowana. 
 

Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania: 

 film „Cyrk motyli”, 

 karta pracy „Nieregularna odmiana” (Załącznik nr 1), 

 karta do zadania „Trudna pochwała” (Załącznik nr 2), 

 karta z zadaniem na kolejne spotkanie (Załącznik nr 3), 

 flamastry, 

 duże arkusze papieru. 

 

Tok zajęć 

Część wprowadzająca: 

1) Nauczyciel przedstawia się. 
2) Uczniowie wybierają przedmiot, który ich reprezentuje i  mówią: Mam na imię………Jestem jak..... 

ponieważ.....  

Część główna: 

3) Uczniowie dobierają się w pary, w których rozmawiają na temat osób, które były w ich życiu ważne, 
znaczące i które pozytywnie wpłynęły na ich rozwój. Zastanawiają się, co było najistotniejsze w 
postawie tych osób. 

Następnie pary łączą się w zespoły sześcioosobowe i na dużych arkuszach papieru spisują najczęściej 
pojawiające się wypowiedzi. Jedna osoba z grupy prezentuje efekty pracy na forum grupy. 
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Nauczyciel podsumowuje i podkreśla postawy pojawiające się w wypowiedziach najczęściej (np. atmosfera 
miłości, akceptacji, stawianie wyzwań, zaufanie). 

4) Uczniowie oglądają film „Cyrk motyli”, zastanawiając się, co motywuje do rozwoju, co 
zmotywowało poszczególnych bohaterów. Po filmie rozmawiają na ten temat. 
 

5) Nauczyciel opowiada o grupie uczniów, z którymi pracuje. Prezentuje zdjęcia i bardzo ogólnie 
opowiada o ich mocnych stronach, potrzebach, trudnościach. Prezentuje podstawowe założenia 
projektu. Zachęca uczniów do włączenia się w działania, które mogą wzmocnić  poczucie własnej 
wartości ich młodszych kolegów i pokazać im nowe obszary działania. 
 

6) „Nieregularna odmiana” – ćwiczenie uświadamiające, że często bardzo różnie oceniamy własne i 

cudze zachowanie. Staramy się traktować nasze zachowania, poglądy i postawy jako 

usprawiedliwione i całkowicie normalne, podczas gdy to samo szacujemy u innych dużo mniej 

korzystnie lub całkowicie negatywnie. Uczestnicy tym razem świadomie praktykują złe nawyki 

komunikacyjne (aprobowanie siebie i ganienie innych za to samo zachowanie), uzupełniając 

rozpoczęte zdania według wzoru: Ja jestem wierny swoim zasadom – ty jesteś nieustępliwy – on 

jest uparty jak osioł. (Załącznik nr 1)   Zabawa ma zdemaskować mechanizm i skłonić uczestników 

do unikanie krytyki oraz oceniania siebie i innych według jednakowych kryteriów. 

 

 

7) „Trudna pochwała” – zadanie skłaniające do doszukiwania się pozytywów w sytuacjach 

nieoczywistych. Uczniowie mają pochwalić autora niestarannie przepisanego tekstu za te 

nieliczne elementy, które można uznać w pracy za udane. Do krótkiego zapisu należy ułożyć tyle 

pochwał, ilu jest uczestników warsztatów. (Załącznik nr 2) 

Część podsumowująca: 

8) Rundka . Uczniowie odpowiadają , czy są gotowi wziąć udział w projekcie i co może im on dać. 

 

 

9) Ustalenie harmonogramu spotkań.  

 

10) Przekazanie zadania na kolejne spotkanie (Załącznik nr 3). 
 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

Przygotujcie wizytę młodszych kolegów w Waszej szkole. Zadbajcie o odpowiednio przygotowane miejsce, 

poczęstunek, zabawy integracyjne i przygotujcie jakąś niespodziankę. Wizytę zaplanujcie na ok. dwie 

godziny lekcyjne. 
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Załącznik nr 1 

„Ja jestem wierny swoim zasadom – ty jesteś nieustępliwy – on jest uparty jak osioł.”         B. Russell 

1. Nie tańczę zbyt dobrze. Ty…     On… 

2. Jestem optymistą. 

3. Lubię szybkie samochody. 

4. Wszystko, co robię, doprowadzam konsekwentnie do końca. 

5. Z reguły przyłączam się do opinii reszty grupy. 

6. Uważam, że ubiór jest ważną wizytówką człowieka. 

7. Jestem zawsze gotowy do pomocy. 

8. Mam świetną wyobraźnię. 

9. Niekiedy tracę panowanie nad sobą. 

10. Chętnie czytam beletrystykę. 

11. Opinie moich rodziców darzę respektem. 

12. Mam twarde zasady moralne. 

13. Jestem asertywny. 

14. Zbieram antyki. 

15. Chętnie wywieram dobre wrażenie na innych. 

16. Jako dziecko zawsze byłem bardzo żywy. 

17. Moja waga jest trochę więcej niż przeciętna. 

18. Nie mówię zbyt dużo. 

19. Wykorzystuję dobre okazje. 

20. Szanuję kobiety. 

21. Wypadło mi już kilka włosów. 

22. Jestem elastyczny w podejmowaniu decyzji. 

23. Jestem dokładny. 

24. Starannie dobieram sobie przyjaciół. 

25. Naturalnie wykonuję lekki makijaż. 

26. Lubię dobrze zjeść. 

27. Odkładam niektóre decyzje na potem. 

28. Chętnie się dokształcam. 

29. Jestem nieco konserwatywny. 

30. Jestem oszczędny. 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

 

 

    Przygotujcie wizytę młodszych kolegów w Waszej szkole.  
 
    Zadbajcie o: 

 odpowiednio przygotowane miejsce,  

 poczęstunek,  

 zabawy integracyjne, 

 przygotowanie niespodzianki. 
 

     Wizytę zaplanujcie na ok. dwie godziny lekcyjne. 
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SPOTKANIE  2 

Temat: Poznajemy się. 

Cele zajęć 

Uczeń: 

 nawiązuje pozytywny kontakt z  uczniami szkoły podstawowej/ liceum; 

 doświadcza dumy i radości z powodu sprawienia innym przyjemności; 

 integruje się z własnym zespołem klasowym w czasie wykonywania zadania; 

 doświadcza bycia ważnym i przyjaźnie przyjętym przez starszych kolegów; 

 doświadcza radości ze wspólnej zabawy. 

Metody pracy 

 praca w grupach zadaniowych; 

 zabawy interakcyjne. 

Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania: 

 karty z zadaniami na kolejne spotkania (Załącznik nr 1 i nr 2). 

 

Tok zajęć 

Część wprowadzająca: 

1) Nauczyciele przedstawiają klasy sobie nawzajem. Oddają prowadzenie spotkania licealistom. 

 

 

Część główna 

2) Uczniowie realizują zadanie, które otrzymali na poprzednim spotkaniu. Nauczyciele czuwają nad 

przebiegiem spotkania. 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

Przygotujcie wizytę młodszych kolegów w Waszej szkole. Zadbajcie o odpowiednio przygotowane miejsce, 

poczęstunek, zabawy integracyjne i przygotujcie jakąś niespodziankę. Wizytę zaplanujcie na ok. dwie 

godziny lekcyjne. 

 

Część podsumowująca 

3) Uczniowie otrzymują zadania  na kolejne spotkanie (Załącznik nr 1 i nr 2). 
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ZADANIE DLA GRUPY MŁODSZEJ 

Przygotujcie wizytę starszych kolegów w Waszej szkole. Zadbajcie o odpowiednio przygotowane miejsce, 

poczęstunek, zabawy integracyjne i przygotujcie jakąś niespodziankę. Wizytę zaplanujcie na ok. godzinę 

lekcyjną. 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

Wybierzcie jedno dziecko, dla którego napiszecie prezent-bajkę. Zadbajcie o atrakcyjną szatę graficzną. 

Będziecie mieli okazję przedstawić ją dzieciom osobiście w czasie „Nocowania w szkole”. Pomyślcie nad 

ciekawą formą prezentacji. Od tej chwili wybrane dziecko staje się Waszym „podopiecznym”. 
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Załącznik nr 1 

 

ZADANIE DLA GRUPY MŁODSZEJ 

 

 

    Przygotujcie wizytę starszych kolegów w Waszej szkole.  
    Zadbajcie o: 

 odpowiednio przygotowane miejsce,  

 poczęstunek,  

 zabawy integracyjne, 

 przygotowanie  niespodzianki.  
 
    Wizytę zaplanujcie na ok.  godzinę lekcyjną. 
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Załącznik nr 2 

 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

 

 

 
Wybierzcie jedno dziecko,  

dla którego napiszecie prezent-bajkę.  
Zadbajcie o atrakcyjną szatę graficzną.  

Będziecie mieli okazję przedstawić ją dzieciom osobiście  
w czasie „Nocowania w szkole”.  

Pomyślcie nad ciekawą formą prezentacji.  
Od tej chwili wybrane dziecko staje się Waszym 

„podopiecznym”. 
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SPOTKANIE  3 

Temat: Bajka na dobranoc. 

Cele zajęć 

Uczeń: 

 nawiązuje bliższą relację z konkretną osobą z grupy młodszej/starszej – stworzenie par 

starszy-młodszy kolega; 

 doświadcza dumy i zadowolenia z możliwości przygotowania prezentu-bajki; 

 pogłębia  relację z młodszym/starszym kolegą  poprzez  czytanie bajki w parach; 

 doświadcza poczucia bycia ważnym i wyróżnionym poprzez obdarowanie bajką; 

 doświadcza dumy i zadowolenia z powodu samodzielnego przygotowania poczęstunku i 

zabaw dla starszych kolegów. 

Metody pracy 

 praca indywidualna na tekstem i szatą graficzną bajki; 

 praca w parach; 

 gry i zabawy interakcyjne. 

Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania: 

 karta z zadaniem na kolejne spotkanie (Załącznik nr 1 ). 

 

Tok zajęć 

Część wprowadzająca: 

1) Nauczyciel wita licealistów w szkole podstawowej. Oddaje prowadzenie spotkania uczniom 

podstawówki. 

 

Część główna 

2) Uczniowie realizują zadanie, które otrzymali na poprzednim spotkaniu. Nauczyciele czuwają nad 

przebiegiem spotkania. 

ZADANIE DLA GRUPY MŁODSZEJ 

Przygotujcie wizytę starszych kolegów w Waszej szkole. Zadbajcie o odpowiednio przygotowane miejsce, 

poczęstunek, zabawy integracyjne i przygotujcie jakąś niespodziankę. Wizytę zaplanujcie na ok. dwie 

godziny lekcyjne. 

3) Licealiści zapraszają swoich „podopiecznych”, aby znaleźli odpowiadające im miejsce i 

przeczytali wspólnie bajkę na dobranoc. 
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ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

Wybierzcie jedno dziecko, dla którego napiszecie prezent-bajkę. Zadbajcie o atrakcyjną szatę graficzną. 

Będziecie mieli okazję przedstawić ją dzieciom osobiście w czasie „Nocowania w szkole”. Pomyślcie nad 

ciekawą formą prezentacji. Od tej chwili wybrane dziecko staje się Waszym „podopiecznym”. 

Część podsumowująca 

4) Uczniowie otrzymują zadanie  na kolejne spotkanie (Załącznik nr 1 ). 

ZADANIE DLA GRUPY MŁODSZEJ 

Zaplanujcie trasę spaceru, w czasie którego zaprezentujecie starszym kolegom najciekawsze miejsca w 

Nowym Porcie. Podzielcie się zadaniami. Zdecydujcie, kto o jakiej atrakcji turystycznej będzie opowiadał. 
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Załącznik nr 1 

 

ZADANIE DLA GRUPY MŁODSZEJ 

 

 

 
Zaplanujcie trasę spaceru,  

w czasie którego zaprezentujecie starszym kolegom 
najciekawsze miejsca w Nowym Porcie.  

 
Podzielcie się zadaniami.  

 
Zdecydujcie, kto o jakiej atrakcji turystycznej  

będzie opowiadał. 
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SPOTKANIE  4 

Temat: Nowy Port oczami najmłodszych. 

Cele zajęć 

Uczeń: 

 poznaje najważniejsze miejsca w Nowym Porcie; 

 kształtuje umiejętność słuchania i wypowiadania się; 

 tworzy zadania do gry miejskiej; 

 podnosi poczucie własnej wartości poprzez możliwość wejścia w rolę przewodnika 

starszych kolegów; 

 podejmuje twórcze działania podczas wymyślania zadań do gry miejskiej. 

Metody pracy 

 burza mózgów, 

 spacer, 

 prezentacje indywidualne poszczególnych atrakcji turystycznych; 

 praca w grupach zadaniowych. 

Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania: 

 karta z zadaniami (Załącznik nr 1 i nr 2 ). 

 

Tok zajęć 

Część wprowadzająca: 

1) Licealiści otrzymują zadanie na czas spaceru (Załącznik nr 1). 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

Słuchajcie uważnie opowieści młodszych kolegów. Zwróćcie uwagę na to, co dla nich w odwiedzanych 

miejscach jest najistotniejsze. Nawiązując do tego oraz informacji znalezionej w dostępnych źródłach, 

wspólnie z młodszymi kolegami, wymyślcie atrakcyjne zadania do gry miejskiej. Każdy tworzy zadanie 

związane z miejscem prezentowanym przez jego „podopiecznego”. 

Część główna 

2) Licealiści i uczniowie szkoły podstawowej wyruszają na spacer po Nowym Porcie. Uczniowie  

realizują zadania. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem spaceru. 

ZADANIE DLA GRUPY MŁODSZEJ 

Zaplanujcie trasę spaceru, w czasie którego zaprezentujecie starszym kolegom najciekawsze miejsca w 

Nowym Porcie. Podzielcie się zadaniami. Zdecydujcie, kto o jakiej atrakcji turystycznej będzie opowiadał. 
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3) Po powrocie do szkoły uczniowie szkoły podstawowej i liceum wspólnie tworzą zadania do gry 

miejskiej. 

Część podsumowująca 

4) Uczniowie otrzymują zadanie  na kolejne spotkanie (Załącznik nr 2 ). 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

Nawiązując do zadania Waszego „podopiecznego” zaprojektujcie dla niego atrakcyjny strój, w którym 

wystąpi podczas gry miejskiej. W ciągu tygodnia poinformujcie, jakie materiały będą Wam potrzebne do 

stworzenia tego stroju. 
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Załącznik nr 1 

 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

 

 

 
Słuchajcie uważnie opowieści młodszych kolegów.  

Zwróćcie uwagę na to,  
co dla nich w odwiedzanych miejscach jest najistotniejsze. 

 
Nawiązując do tego oraz informacji  
znalezionej w dostępnych źródłach,  

wspólnie z młodszymi kolegami,  
wymyślcie atrakcyjne zadania do gry miejskiej. 

 
Każdy tworzy zadanie związane z miejscem prezentowanym 

przez jego „podopiecznego”. 
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Załącznik nr 2 

 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

 

 

 
Nawiązując do zadania 

Waszego „podopiecznego”, 
 zaprojektujcie dla niego atrakcyjny strój,  
w którym wystąpi podczas gry miejskiej.  

 
W ciągu tygodnia poinformujcie,  

jakie materiały będą Wam potrzebne  
do stworzenia tego stroju. 
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SPOTKANIE  5 

Temat: Szyjemy stroje. 

Cele zajęć 

Uczeń: 

 tworzy stroje do gry miejskiej; 

 wykorzystuje własne pokłady kreatywności. 

Metody pracy 

 praca indywidualna/ w grupach; 

 wybór techniki najbardziej odpowiedniej do stworzenia danego stroju. 

Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania: 

 materiały przyniesione i zamówione przez licealistów potrzebne im do stworzenia strojów do 

gry miejskiej. 

Tok zajęć 

Nawiązując do zadania swojego „podopiecznego” licealiści tworzą  dla niego atrakcyjny strój, w którym 

młodszy kolega wystąpi podczas gry miejskiej. 
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SPOTKANIE  6 

Temat: Gra miejska. 

Cele zajęć 

Uczeń: 

 prowadzi grę miejską; 

 doskonali  umiejętności słuchania i wypowiadania się; 

 podnosi poczucie własnej wartości poprzez możliwość wejścia w rolę przewodnika osób 

dorosłych i rówieśników; 

 podnosi poczucie własnej wartości poprzez możliwość wejścia w rolę opiekunów młodszych 

kolegów. 

Metody pracy 

 praca w grupach zadaniowych; 

 przeprowadzenie gry miejskiej. 

Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania: 

 karty zadań i punktacji dostosowane do zadań wymyślonych przez uczniów, 

 materiały i pomoce niezbędne do przeprowadzenia wymyślonych przez uczniów zadań. 

Tok zajęć 

Część wprowadzająca 

1) Nauczyciel przekazuje licealistom ich zadanie (Załącznik nr 1). 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

Pomóżcie Waszemu „podopiecznemu” stać się prowadzącym grę miejską. Stańcie się jego „cieniem”. 

Wyręczajcie go tylko wtedy, kiedy tego potrzebuje. Motywujcie go do działania, wspierajcie, chwalcie. 

Zadbajcie, aby czuł się dobrze i miał poczucie sukcesu. 

Waszym zadaniem jest sprawdzać, czy zadanie zostało jasno wytłumaczone  uczestnikom gry i czy 

zostało prawidłowo ocenione. 

2) Licealiści i uczniowie szkoły podstawowej przygotowują się do przeprowadzenia 

przypisanego im zadania. 

Część główna 

3) Przeprowadzenie gry miejskiej. 

Część podsumowująca 

4) Ustalenie terminu wspólnego spotkania podsumowującego projekt. 
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Załącznik nr 1 

 

ZADANIE DLA GRUPY STARSZEJ 

 

 

 
Pomóżcie Waszemu „podopiecznemu” 

stać się prowadzącym grę miejską.  
Stańcie się jego „cieniem”.  

Wyręczajcie go tylko wtedy,  
kiedy tego potrzebuje.  

Motywujcie go do działania,  
wspierajcie, chwalcie.  

Zadbajcie, aby czuł się dobrze i miał poczucie sukcesu. 
 

Waszym zadaniem jest sprawdzać,  
czy zadanie zostało jasno wytłumaczone   

uczestnikom gry i czy zostało prawidłowo ocenione. 
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SPOTKANIE  7 

Temat: Świętujemy. 

Cele zajęć 

Uczeń: 

 podsumowuje współpracę; 

 wyciąga wnioski na przyszłość; 

 dostrzega  zyski płynące z wzajemnej współpracy; 

 ma okazję do radosnego spędzenia czasu w przyjaznym gronie. 

Metody pracy 

 rozmowa kierowana; 

 rundka; 

 gry i zabawy interakcyjne. 

Środki dydaktyczne do samodzielnego przygotowania: 

 prezentacja ze zdjęciami przedstawiającymi wszystkie fazy projektu, 

 dyplomy dla wszystkich uczestników projektu, 

 poczęstunek. 

Tok zajęć 

Część wprowadzająca 

1) Prezentacja zdjęć przedstawiających wszystkie fazy projektu. 

Część główna 

W czasie „rundki” uczestnicy projektu mają możliwość odpowiedzenia na następujące pytania: 

 

1. Czy podobał Ci się  temat projektu, nad którym pracowałe(a)ś?  
 

2. Jaka była twoja rola w grupie? Czym się zajmowałe(a)ś? Na ile punktów w skali 1 –10 oceniasz 
swój wkład w pracę grupy? 
 

3. Jakie trudności pojawiły się w czasie pracy i w jaki sposób je rozwiązałe(a)ś?  
 

4. Czego się nauczyłe(a)ś pracując nad projektem?  
 

5. Jakie ewentualnie zmiany należałoby wprowadzić do organizacji pracy ? 
 

Część podsumowująca 

Nauczyciele przygotowują poczęstunek oraz wręczają dyplomy-niespodzianki dla każdego uczestnika 

projektu. 
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