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MATERIAŁY POMOCNICZE 
DLA NAUCZYCIELI
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Scenariusz 
godziny wychowawczej

inspirowany filmem 

Opracowanie: Katarzyna Czubińska 

Temat: 
 „Jeśli szczęście znajdą w sobie…” – o skutecznej komunikacji w rodzinie  

 i nie tylko

Etap kształcenia: 
 klasy 4-6 szkoły podstawowej

Czas trwania: 
 45 minut

Podstawa 
programowa:

 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 
wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

2) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla 
godności innych osób;

3) rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przed-
siębiorczość;

4) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowa-
nia, argumentowania i wnioskowania;

5) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności 
w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

6) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
  Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego  

 w szkole podstawowej to:
1)  sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych 

nowożytnych;
2) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie in-

formacji z różnych źródeł;
3) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyj-

nych;
4) praca w zespole i społeczna aktywność1.

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 
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Cele ogólne:  
 rozwijanie świata wartości uczniów oraz budowanie relacji społecznych  

 (rodzina, przyjaciele)

Cele szczegółowe:
 uczeń rozumie pojęcie relacji społecznych, wie, na czym polega skuteczna  

 komunikacja, stosuje komunikat „ja”, rozwija umiejętność pracy w zespole

Metody: 
 pogadanka, praca w parach i grupach, drama, karta pracy, metoda sytuacyjna

Słowa kluczowe:
 rodzina, potrzeby, emocje, uczucia, wartości, relacje, komunikat „ja”

Materiały 
pomocnicze:

 karty pracy, pisaki, kartki A4

Uwagi:
 Scenariusz zajęć wychowawczych na podstawie filmu „Potworna rodzinka”  

 pozwala na swobodną rozmowę o uczuciach i emocjach młodzieży. Uczniowie  
 wchodzą w role bohaterów filmu, przez co nie muszą eksponować publicznie  
 swoich uczuć i emocji. 

  Przed rozpoczęciem lekcji, jeśli masz taką możliwość, przearanżuj wystrój sali  
 tak, by krzesła stały w kręgu. Ułatwi to wspólną pracę, pozwoli uczniom  
 swobodniej się wypowiadać i pracować w zespołach.
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1. Metoda sytuacyjna (czas trwania: 10 min)

Metoda ta odwołuje się bezpośrednio do pozytywnych doświadczeń Twoich 
uczniów, pozwoli im swobodnie wejść w temat lekcji.

Poproś uczniów, by usiedli wygodnie, zamknęli oczy, a następnie przypomnie-
li sobie pierwszą wyraźnie zapamiętaną przez nich sytuację, w której spędzili 
czas z rodziną. Może to być wspomnienie wyjazdu na wycieczkę, wakacje czy 
też spacer lub wspólne chwile w domu. 

Zadaj uczniom pytania pomocnicze: Gdzie byli? Co robili? Kto im towarzyszył? 
Jak długo? Jaka była pogoda? Jakie dźwięki wówczas słyszeli? Co czuli?

Uczniowie w trakcie słuchania Twoich pytań cały czas mają zamknięte oczy, nie 
udzielają głośno odpowiedzi.

Po zadaniu wszystkich pytań poproś uczniów o otwarcie oczu i przedstawienie 
swojej historii (wypowiadają się tylko te osoby, które same się zgłoszą).
Podsumuj, pytając, jakie emocje, uczucia najczęściej im towarzyszyły.

Zwróć uwagę uczniów na fakt, że uczucia te są związane z bliskością i bezpie-
czeństwem wynikającymi z przebywania razem z bliskimi nam osobami.

WPROWADZENIE

Przebieg zajęć: 

2.  Dyskusja (czas trwania: 5 min)

Zapytaj uczniów o relacje rodzinne przedstawione w filmie:

– W filmie, który obejrzeliście, pojawiła się sytuacja podobna do opowiedzia-
nych przez Was. Który to moment filmu? 

– Po czym możemy go rozpoznać?
– Jakim zachowaniem rodzina Emmy przypomina Waszą?

Uczniowie zwrócą uwagę na pewne spory między rodzeństwem, dziećmi a ro-
dzicami oraz samymi rodzicami. 

FAZA ZASADNICZA
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W tym momencie warto przedstawić im temat zajęć:

„Jeśli szczęście znajdą w sobie…” – o skutecznej komunikacji w rodzinie  
i nie tylko.

Zapytaj uczniów, co ich zdaniem oznacza skuteczna komunikacja.

– W jaki sposób można porozumiewać się w rodzinie?

3. Praca w parach (czas trwania: 10 min)

Uczniowie na tym etapie lekcji zajmą się tworzeniem komunikatów ułatwiają-
cych im porozumienie z innymi.

Poproś uczniów o dobranie się w pary, możesz też zastosować w tym celu 
dowolną grę memo. Rozłóż kartoniki obrazkami do dołu, poproś, by każdy 
z uczniów zabrał jeden, a następnie odnalazł swoją parę.

Zespoły otrzymują karty pracy w wyrażeniami, które najczęściej padają w na-
szych relacjach w rodzinie i raczej dzielą, niż łączą jej członków. Zadaniem gru-
py jest próba przekształcenia tych sformułowań na łagodniejsze, niepowodu-
jące złości ani blokady komunikacyjnej u drugiej osoby.

Lp. Wypowiedź, która powoduje 
konflikt

W jaki sposób można 
ją załagodzić?

1
Spadaj! Np. Nie chcę w tej chwili 

o tym rozmawiać.

2
Bo Ty zawsze!

3
Nigdy mnie nie zrozumiecie!

4 Nie obchodzi mnie, jak było 
w Waszych czasach!

5
Dlaczego zawsze ja?

Omów z uczniami wypełnione karty pracy. 

 – W jaki sposób mogą zadziałać zmienione wypowiedzi?

Spróbujcie opracować wspólną definicję relacji:

„Relacja – związek zachodzący między ludźmi lub grupami społecznymi”.
Według słownika PWN

Zwróć uwagę uczniów na to, że praca nad dobrymi relacjami zarówno w rodzi-
nie, jak i z innymi ludźmi to bardzo trudne i długotrwałe zadanie, jednak warto 
się go podjąć.



7

4. Praca w grupach (czas trwania: 5 min) 

Wróć do filmu i relacji panujących w rodzinie Sielskich. Zadanie uczniów bę-
dzie polegało na analizie zachowań poszczególnych bohaterów i odkryciu 
tego, czego brakuje w ich relacjach rodzinnych. 

–  Dlaczego członkowie rodziny tak łatwo ufają obcym, którzy pojawiają się na 
ich drodze, a nie mogą wzajemnie się porozumieć?

Liderzy grup omawiają wypełnione karty pracy, pozostali uczniowie mogą 
uzupełniać informacje, dodawać swoje wnioski.

Zapytaj uczniów, dlaczego w tabeli nie pojawił się Maks.

Jako jedyny nie ma przy sobie bohatera, który zachwyci się jego zachowaniem, 
wyglądem, niedostrzeganymi dotychczas przez rodzinę cechami i wesprze go 
w kwestiach dla niego trudnych.

Jego nową siłą jest postrach, który może siać wśród innych, zwłaszcza tych, 
którzy przerażają jego samego (kolega ze szkoły, wielbłąd na pustyni itp.). Do-
piero gdy swym wyglądem przestraszy dziewczynkę, z którą chce się bawić, 
zda sobie sprawę, że mając taką moc, zawsze będzie sam.

Bohaterowie – relacja

Dlaczego tak łatwo ufają 
obcym, którzy pojawiają się 
na ich drodze? Co od nich 
otrzymują?

Emma – Dracula

Frank – modelki

Fay – Imhotep
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5. Komunikat „ja” (czas trwania: 15 min)

Komunikat „ja” pozwala uczniom na wyrażenie swoich uczuć, emocji, oczeki-
wań. Problem przedstawiony za pomocą komunikatu „ja” zostaje dokładnie 
nazwany i opisany, więc nie ma miejsca na domysły. Zachęca drugą stronę do 
dyskusji, ponieważ jest komunikatem nastawionym na rozwiązanie problemu.

Zapytaj uczniów:

– Co może zrobić rodzina, żeby wzajemnie się zrozumieć?

Pojawią się tu pewnie słowa o miłym, życzliwym traktowaniu drugiej osoby, 
akceptowaniu jej wad, zwracaniu uwagi na problemy ją dręczące itp. 

Trzeba jednak wyjaśnić dzieciom, że dopóki sami nie powiemy naszym bliskim, 
jak mogą nam pomóc, to mimo szczerych chęci może im się to nie udać. Dla-
tego warto zapoznać ich z komunikatem „ja”, dzięki któremu będą wiedzieli, co 
czujemy i jak nam pomóc.

Komunikat „ja” nie jest oceniający. Informuje jedynie, co odczuwa nadawca, sku-
pia się na konkretach, na danych „widocznych”. Nie można go zakwestionować. 

Źródło: http://www.uniwersytetdzieciecy.pl/files/document/fc50f42e7ba-
e3584b141f7fe245c49b91349360371.pdf

W jaki sposób konstruować komunikat „ja”

Opracowane na podstawie: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/docu-
ment/fc50f42e7bae3584b141f7fe245c49b91349360371.pdf

Komunikat „ja” – 4 kroki

Ja czuję…

Powiedz, co czujesz w tym 
momencie, w danej sytuacji, 
np.: Jestem zły, smutny, de-
nerwuję się, gdy…

Kiedy Ty…

Opisz konkretne zachowa-
nia drugiej osoby, które wy-
wołały Twoje wcześniejsze 
emocje.

Dlatego…
Jak wpływa na Ciebie  
jej/jego wcześniejsze  
zachowanie?

Chcę…

Powiedz o swoich oczekiwa-
niach, o tym, co chciałbyś/
chciałabyś zmienić w Waszej 
relacji.
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Podziel klasę na cztery grupy. Zadaniem każdej z nich będzie próba stworzenia 
komunikatu „ja” dla wylosowanych bohaterów:

Emmy

Franka

Fay

 Maksa
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Wskazówka: dobrze, by uczestnicy grupy otrzymali fotos z postacią, w którą 
mają się wcielić. Wówczas, przypominając sobie wizerunek danego bohatera/
bohaterki, łatwiej wczują się w jego/jej emocje.

Uczniowie oprócz fotosów otrzymują kartę ze wskazówkami do tworzenia ko-
munikatu „ja”.

Po wykonaniu zadania młodzież przedstawia swoje wypowiedzi.

Zwróć uwagę uczniów na to, iż komunikat „ja” mogą zastosować w relacjach 
ze swoimi rodzinami, dzięki czemu ich stosunki ulegną poprawie. Ważne, by 
pamiętali również o tonie głosu, mimice i gestach, które towarzyszą ich wypo-
wiedziom!

Zadaj uczniom pracę domową. Zaznacz, że jest ona zadaniem dla chętnych 
i nie będzie sprawdzana, jeśli nie wyrażą na to zgody.

Spróbuj skonstruować swój komunikat „ja” skierowany do mamy, taty, rodzeń-
stwa. Wykorzystaj tabelkę z lekcji.

Zaproponuj rodzinie opracowanie katalogu działań, które sprawią wam wszyst-
kim radość i które jednocześnie będziecie mogli podejmować wspólnie. 

Praca domowa:  
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ZAŁĄCZNIKI

Karta pracy nr 1

Lp.

Wypowiedź, która powoduje konflikt W jaki sposób można ją załagodzić?

1

Spadaj! Nie chcę w tej chwili  
o tym rozmawiać.

2

Bo Ty zawsze!

3

Nigdy mnie nie zrozumiecie!

4

Nie obchodzi mnie, jak było  
w Waszych czasach!

5

Dlaczego zawsze ja?
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Karta pracy nr 2

Bohaterowie – relacja
Dlaczego tak łatwo ufają obcym, którzy 
pojawiają się na ich drodze? Co od nich 
otrzymują?

Emma – Dracula

Frank – modelki

Fay – Imhotep
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Karta pracy nr 3

Komunikat „ja” – 4 kroki

Ja czuję…
Powiedz, co czujesz w tym momencie,  
w danej sytuacji, np.: Jestem zły,  
smutny, denerwuję się, gdy…

Kiedy Ty…
Opisz konkretne zachowania drugiej 
osoby, które wywołały Twoje  
wcześniejsze emocje.

Dlatego… Jak wpływa na Ciebie jej/jego  
wcześniejsze zachowanie?

Chcę…
Powiedz o swoich oczekiwaniach, o tym, 
co chciałbyś/chciałabyś zmienić  
w Waszej relacji.
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Materiały pomocnicze dla nauczycieli
przygotowane przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa 2017

więcej informacji na FB Kino to bajka
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