
Konspekt lekcji wychowawczej 

 

Temat zajęć:  
 

Zasady kierują naszym życiem – dlaczego potrzebne są w naszym życiu? 
 

Czas trwania: 45 minut 

Cel: uświadomienie potrzeby istnienia zasad w życiu człowieka 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie słowa „zasada” 

- wyjaśnia konieczność istnienia i przestrzegania zasad w życiu człowieka 

- tworzy listę podstawowych zasad obowiązujących między ludźmi 

Metody pracy: 

słowna, problemowa, praktycznego działania uczniów 

Środki dydaktyczne: 

tablica, kreda (lub arkusze szarego papieru i markery), kartka A3 z napisem: Jakimi zasadami 

kierujemy się w życiu?, przybory do pisania dla każdego ucznia, małe kartki (ok. 8cm na  

8cm) po 3-5 sztuk dla każdej pary uczniów,  

 

Przebieg zajęć: 

Uwaga: przeprowadzenie zajęć ułatwi ustawienie krzeseł w kręgu, sprzyjać to będzie także 

budowaniu dobrej atmosfery w grupie. 

 

1. Za i przeciw. 

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć prosząc o zdeklarowanie się kto jest:  

� zwolennikiem istnienia i przestrzegania zasad w życiu człowieka, 

� przeciwników istnienia zasad 

Zwolennicy zasad siadają obok siebie, przeciwnicy także – następuje przeliczenie 

jednych i drugich i zapisanie wyniku na tablicy. Uczniowie krótko uzasadniają swoje 

stanowisko - kilkoro uczniów z grupy "za" i z grupy "przeciw" wypowiada się. 

 

2. Definicja słowa zasada. 

Uczniowie wyjaśniają słowo „zasada”, podają luźne skojarzenia z tym słowem, 

zapisywanie propozycji na tablicy. Na koniec nauczyciel zbiera wszystkie informacje i 

formułuje krótką definicję tego pojęcia np.:  

zasada - jest to norma, reguła postępowania przyjęta przez daną grupę lub 

społeczność. 



 

3. Burza mózgów. 

Nauczyciel pyta uczniów: Do czego potrzebne są zasady gier i zabaw?  

Zapisywanie odpowiedzi na jednej połowie tablicy np.: wszyscy są bezpieczni, gra jest 

sprawiedliwa, każdy ma równe szanse uczestnictwa, osiąga się cel gry, zawsze gra się 

tak samo itp. 

 

Nauczyciel zadaje kolejne pytanie uczniom: Do czego potrzebne są nam zasady w 

naszym życiu?  

Zapisywanie odpowiedzi na drugiej połowie tablicy np.: jest porządek, każdy może 

czuć się bezpiecznie, każdy jest szanowany itp. 

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów formułując wniosek - zasady są niezbędnie 

do harmonijnego funkcjonowania określonych społeczności: klasy, szkoły, państwa.  

 

4. Nauczyciel zadaje pytanie: Jakimi zasadami kierujemy się w naszym życiu? 

Uczniowie w parach zastanawiają się nad odpowiedzią na to pytanie, odpowiedzi 

zapisują na małych karteczkach ( jedna zasada na jednej karteczce).  

Następnie uczniowie pracują na forum klasy. Przedstawiciele grup odczytują głośno 

odpowiedzi i układają na podłodze słoneczko w ten sposób, że kartki z tą samą treścią 

haseł tworzą promienie wokół kartki z napisem: Jakimi zasadami kierujemy się w 

życiu. Kolejne osoby albo dokładają kartki do powstałych promieni, albo tworzą 

nowe.  

 

 

 

 

 

 

Jakimi zasadami 

kierujemy się w życiu? 

 

 

 

 

Po ułożeniu karteczek nauczyciel zaprasza uczniów do spaceru dookoła „słoneczka” i 

zapoznania się z treścią „promieni”. 



Omówienie wyników pracy - nauczyciel pyta uczniów: 

� Jakie zasady według was są ważne w życiu człowieka? 

� Która zasada okazała się według was w naszym życiu najważniejsza? 

 

5. Za i przeciw – po raz drugi. 

Nauczyciel prosi uczniów, by zdeklarowali się kto jest:  

� zwolennikiem istnienia i przestrzegania zasad w życiu człowieka, 

� przeciwników istnienia zasad 

Uczniowie, którzy po zajęciach zmienili zdanie przesiadają się. Następuje przeliczenie 

jednych i drugich i zapisanie wyniku na tablicy. Porównanie wyników z poprzednim 

sondażem. Chętni uczniowie, którzy po zajęciach zmienili zdanie krótko uzasadniają 

swój wybór. 

 

6. Podsumowanie – zdanie niedokończone. 

Uczniowie kolejno kończą zdanie: 

Zasady potrzebne są w naszym  życiu, ponieważ… 
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