
Efektywne metody pracy wychowawczej,  
pomysły i inspiracje

NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW Z KURSU „NEUE RESSOURCEN FUER DEN UNTERRICHT”, TANJA 
KAUFMANN – OPRACOWANIE MONIKA RYCZKOWSKA 

Projekt „Kuźnia Mentorów“ 

nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025847

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“   



Kilka pomysłów na integrację klasy 



SPEED MEETING

Uczniowie siadają 
naprzeciwko siebie w dwóch 
rzędach. Rozmawiają w 
parach (przez minutę) na 
podany na ławkach temat. 
Po określonym czasie, 
uczniowie którzy są na 
zewnątrz przesiadają się o 
jedną osobę w prawą 
stronę.  
1. Jak spędziłeś wakacje?
2. Wspomnienia z 
gimnazjum
3. Ulubiony film/książka
4. Czas wolny.
5. Moje marzenia.
6. Dlaczego wybrałeś 4 LO? 

 POMNIK GRUPY 

 Cała grupa siedzi w kręgu w sali. Wyznaczamy miejsce, 
gdzie stanie „pomnik klasy”. Każda osoba spontanicznie 
podchodzi i ustawia się w dowolnej pozie, która pasuje do 
kolegów/koleżanek. Można zacząć od wychowawcy  

 Na koniec robimy wspólne selfie.



Szczęście jako temat godziny wychowawczej

 Dr Richard Wiseman przeprowadził badania, (10 lat, setki badanych), z których 
wynika, że nie ma „urodzonych szczęściarzy” i „wiecznych pechowców”. 

 Wiseman w swojej książce „Kod szczęścia”, udowadnia, że sposób zachowania          
i myślenia ma znaczny wpływ na poczucie szczęścia, bo szczęście to nie tylko zbieg 
okoliczności. Ci, do których uśmiecha się los, sami mu najczęściej pomagają.

 Szczęściarze/ Optymiści: 

-     dostrzegają pozytywne rzeczy w życiu 

- inaczej oceniają negatywne przeżycia 

- są kreatywniejsi w działaniu i myśleniu 

 



Które zdjęcie 
sprawia, że jesteś 
radosny,  
wywołuje miłe 
wspomnienia? 



Ankieta lub wywiad              
 z uczniami

1. Określ, jaki jest poziom twego zadowolenia     z 
życia w skali 0-10. 

2. Czy dzisiaj miałeś/aś powody do zadowolenia? 
Jeśli tak, jaki to był moment.

3. Jakie było najszczęśliwsze wydarzenie w twoim 
życiu?

4. Za co jesteś wdzięczny/a? 

5. Jakiej rady udzieliłbyś/aś innym ludziom, żeby 
byli szczęśliwi? 



ZOBACZYĆ SZCZĘŚCIE… 
 Na jakich ludzi lubisz patrzeć?

 Jakie obrazy/zdjęcia podobają Ci się?

 Na jakie przedmioty lubisz patrzeć?

 Jeśli jesteś na łonie natury, jakie zwierzęta   
 lub rośliny lubisz obserwować?

 Kogo lub co lubisz widzieć w szkole?

 Po czym rozpoznajesz, że człowiek jest 
szczęśliwy?



USŁYSZEĆ SZCZĘŚCIE…

1. Jakie odgłosy, dźwięki lubisz?

2. Jakiej muzyki słuchasz najchętniej?

3. Jakie usłyszane słowa sprawiają ci radość?

4. Jakich dźwięków na łonie natury chętnie słuchasz? 

5. Jakie odgłosy w szkole sprawiają ci radość?



POCZUĆ, 
SMAKOWAĆ
SZCZĘŚCIE…

Jakie potrawy uwielbiasz 
jeść?

Jakie zapachy lubisz? 



Podsumowanie

MOJA LISTA SZCZĘŚCIA

 Zrób listę rzeczy, czynności, sytuacji …, które 
wprowadzają cię w dobry nastrój.

 CICHY PRZYJACIEL

 Losujemy cichego przyjaciela np. na miesiąc/tydzień.

 MIŁO MI BYŁO, GDY…

 Uczniowie siedzą w kręgu (lub dzielimy na grupy) i 
opowiadają, co miłego przydarzyło się im ostatnio. 

 KARTY z pytaniami Dlaczego?/Co sprawia, że … 



Temat: WDZIĘCZNOŚĆ  

1.Za co / komu jestem wdzięczny/a w moim życiu? 

2.Zrób listę rzeczy/ osób, którym i za co jesteś 
wdzięczny/a. 

3.Napisz list do osoby, której jesteś wdzięczny/a.   Na 
koniec roku – nauczycielowi/rodzicom. 

4.W klasie – utwórzcie plakat wdzięczności – za co 
(kolegom/koleżankom z klasy) jesteś wdzięczny/a? – 
na zakończenie nauki w szkole. 



Podsumowanie



MOJE MARZENIA

LISTA MARZEŃ

Wypisz 5 rzeczy, których jeszcze nigdy w swoim życiu nie robiłeś,       
a o których marzysz, lub rzeczy, których już dawno nie robiłeś, a 

sprawiały ci radość. 

 Jedno z tych marzeń, uczniowie zapisują na kartce przygotowanej przez 
nauczyciela.  Nauczyciel zbiera kartki do koszyka. Następuje losowanie 
przez innych uczniów jednej kartki. Każdy czyta na głos wylosowane 
marzenie. Ten, kto pisał – się zgłasza i uzasadnia, dlaczego właśnie to 
marzenie i w jakim czasie może się spełnić. Osoba, która wylosowała ma 
za zadanie sprawdzić po tym czasie, czy marzenie zostało zrealizowane. 
(Na kursie podawaliśmy do siebie maile ;)) 

 Wracamy do tego tematu w następnej klasie – lub wcześniej. Możemy 
ustalić z klasą, żeby zrobili listę marzeń, którą da się zrealizować do końca 
wakacji i we wrześniu wracamy do tematu na godzinie wychowawczej. 

  



Moje plany na przyszłość - Kapsuła czasu
PODRÓŻ W CZASIE  - START: 1 września 2018 

W 2018 skończę ….. lat. To są moje postanowienia na ten rok: …

W 2019 będę miał … lat. Moim marzeniem jest, żeby ….

Swoją 18-tkę będę świętował z … w … tak: … 

W 2020 na maturze będę zdawał/a …., ponieważ ….

W 2020 skończę … Moje wymarzone studia to … Swoją przyszłość widzę tak…



KAPSUŁA CZASU 

 W pierwszej klasie robimy listę marzeń/ planów na przyszłość – składamy do 
wychowawcy (do specjalnego pudełka, słoika)  

 Podsumowanie II semestr klasy trzeciej / lub weryfikacja planów w klasie trzeciej- co się 
zmieniło po trzech latach. 



Moje mocne strony

 Uczniowie na kartce papieru obrysowują 
kontury swojej dłoni. Na każdym palcu 
kończą zdania o sobie. Przykłady:

Umiem świetnie … 

Jestem osobą, która … 

Moją mocną stroną jest… 

Potrafię dobrze …

Jestem dumny z tego, że …

Nie lubię, gdy …

Moim marzeniem jest …



Uważam, że jesteś …
 „Dłonie”

 Dzielimy klasę na grupy. Każdy uczeń dostaje kartkę 
papieru i odrysowuje kontur swojej dłoni. Podpisuje się. 
Następnie wszyscy podają swoje rekwizyty osobie, którą 
mają po prawej stronie. Każdy wpisuje w kontur dłoni 
sąsiada jego pozytywną cechę. Dłonie krążą w kręgu tak 
długo, aż wrócą do właścicieli.

 Osoby chętne odczytują głośno cechy zapisane na ich 
rekwizytach. 

 Wersja 2 – Przygotowujemy kontur serca /człowieka na 
wywiadówkę. Prosimy rodziców o napisanie, za co cenią 
swoje dziecko. 



Przykłady cech charakteru

NIEZAWODNY SPRYTNY MODNY WSPÓŁCZUJĄCY

ZŁOTA RĄCZKA SPONTANICZNY MĄDRY KREATYWNY

SZCZERY ZAWSZE POCIESZY OCZYTANY WYROZUMIAŁY

CIERPLIWY CHĘTNIE POMAGA ODWAŻNY UMIE SŁUCHAĆ

ODPOWIEDZIALNY ORYGINALNY SERDECZNY OPTYMISTA



Jestem …
 Uczniowie siedzą w kręgu, na środku leżą kartki z pozytywnymi cechami charakteru. 

Po kolei każdy losuje jedną kartkę i mówi, do kogo z klasy pasuje ta cecha (z 
uzasadnieniem).Można listę cech położyć na każdej ławce i uczniowie pracując w 
parach opisują 5 wylosowanych osób z klasy. W ten sposób żaden uczeń nie 
zostanie pominięty.

 Meine Schokoseite – Uczniowie stoją w kręgu i na kartce papieru piszą 3 swoje 
najlepsze cechy. Odkładają na środek. Nauczyciel czyta po kolei cechy z kartek. 
Klasa próbuje odgadnąć, o kim mowa. 

 Podsumowanie:

   Z której cechy, jaką cię opisano – ucieszyłeś/aś się najbardziej? 

   Która cecha, jaką cię opisaną, zdziwiła cię najbardziej? 



Gry ruchowe/kreatywne

TWISTER

Uczniowie poruszają się po sali w rytm muzyki. Muzyka cichnie, 
nauczyciel daje zadania typu: Wszyscy dotykają prawą ręką 
głowy sąsiada. Wszyscy dotykają lewą stopą prawej pięty 
drugiego gracza Wszyscy dotykają lewą ręką ucha kolegi. 
Wszystkie kobiety dotykają lewą ręką pleców jakiejś blondynki.  
Itd. 

KONTAKTPUNKTE 

Ćwiczymy kreatywność, szybkie myślenie i trochę akrobatyki

Uczestnicy spacerują po sali, aż nauczyciel klaśnie w ręce (albo 
przy muzyce i muzyka się zatrzyma). Nauczyciel mówi głośno 
liczbę osób i liczbę części ciała, np. 3 osoby, 2 ręce, 3 nogi. 
Uczniowie muszą jak najszybciej tak stanąć i taką figurę 
stworzyć, by tylko te nazwane części ciała dotykały podłogi. 



Historyjka SŁOWO W SŁOWO
 Wszyscy stoją w kręgu. Nauczyciel zaczyna historię/scenkę zdaniem, np. „Gdy jest 
ładna…. lub „Moim marzeniem jest…” / „Wczoraj na ulicy Zwierzynieckiej…. / 

 Każdy uczeń może dopowiedzieć TYLKO jedno słowo, następny kolejne słowo. Jeśli 
zdanie jest dokończone, następny uczeń mówi KROPKA. Wtedy kolejny uczeń zaczyna 
nowe zdanie. Całość trwa tak długo, aż historia będzie opowiedziana do końca. (Słowa 
i/a / także – to jeden wyraz!) 

  > Na godzinę wychowawczą: 1 września 2018 rozpoczęliśmy naszą przygodę w IV 
Liceum i …. / To niemożliwe, że 3 lata …. / Nasza klasa jest … 

  



Dziękuję za 
uwagę  
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