SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO ROZDZIAŁU 12

	CZY SUKCES USZCZĘŚLIWIA?
CZYLI O KLĘSCE URODZAJU
		 język polski, godzina wychowawcza
		 etyka, filozofia
		 warsztaty psychologiczne

© Wydawnictwo Agora, 2021. Materiał przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych.

		 lub inne wybrane lekcje

Temat:
Czy sukces uszczęśliwia? Czyli o klęsce urodzaju.
Czas trwania zajęć: 2–3 godziny lekcyjne, w zależności od potrzeb i możliwości zespołu.

Grupa docelowa:
	uczennice i uczniowie szkół podstawowych
(klasy 6–8) i szkół ponadpodstawowych.

Cele zajęć:
	uczennica/uczeń poznaje wybrane biografie ludzi sukcesu,
	wymienia cechy, które wspierały

Potrzebne narzędzia:
1. ZAJĘCIA STACJONARNE:

	przyniesione przez uczennice/uczniów
biografie sławnych osób, wycinki prasowe,
	dwie niezadrukowane talie kart (104 prostokątne karty o wymiarach 63 × 88 mm),

ich w dążeniu do celu,
	wymienia postawy ich i otoczenia

osiągać wyznaczone cele,
	jest świadomy, jak ważne jest
i przyjęcie odpowiedzialności

	 dowolne karty rozwojowe,

za samopoznanie.

	„Szkoła bohaterek i bohaterów” Przemka

	aplikacje typu: Padlet, Mentimeter,
Genially, Visual Thinkery.

	praca z kartami rozwojowymi, książkami, artykułami,
aplikacjami.

stą siłą, dzięki której udaje mu się

	pisaki: zielony, żółty, czarny,

2. ZAJĘCIA ONLINE:

	dyskusja moderowana,

	zastanawia się, co jest jego osobi-

oswojenie się z sukcesem/porażką

	scenariusz lekcji.

	burza mózgów,

po osiągnięciu sukcesu,

	arkusz papieru,

Staronia (rozdział 12),

Metody pracy:

Kontrakt zajęć
(przykład):
	słuchamy się nawzajem
i mówimy pojedynczo,
	jesteśmy uważni

Formy pracy:

i szanujemy się wzajemnie,
	wykazujemy otwartą

praca zbiorowa,

postawę i jesteśmy

praca w zespołach,

aktywni,

praca indywidualna.

	dbamy o dobrą atmosferę.
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Organizacja i przebieg zajęć

Wprowadzenie
Nauczycielka/nauczyciel pyta o nastrój, motywację do zajęć. (Zajęcia zdalne
– Mentimeter.) Uczennice/uczniowie określają samopoczucie samodzielnie
lub pokazują/uzasadniają wybraną przez siebie kartę rozwojową dostępną
na stoliku.
Następnie nauczycielka/nauczyciel podaje temat – hasło przewodnie zajęć
– i określa cele. Potem dzieli klasę na cztery zespoły. (Zajęcia zdalne – praca w pokojach.) Podział na zespoły (odliczanie, losowanie, dobieranie) należy
dostosować do potrzeb klasy. Prowadząca/prowadzący przypomina zasady
pracy w zespole i omawia kartę nr 1 – drabina sukcesu. (Zob. Załącznik nr 1)
(Zajęcia zdalne – Genially.)

Część główna
Prezentujemy Państwu wzór karty pracy z kilkoma ćwiczeniami do książki
Przemka Staronia „Szkoła bohaterek i bohaterów” (rozdział dwunasty). Dobór
zadań, metod, form pracy zależy tylko od Was oraz potrzeb, oczekiwań, poziomu, wieku Waszych uczennic i uczniów.
	Zespoły rozkładają na stolikach przyniesione książki i materiały prasowe
o ludziach sukcesu. Na arkuszu papieru notują ich imiona, nazwiska, określają sukces/dziedzinę, w której osiągnęli oni mistrzostwo. Nauczycielka/
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nauczyciel prosi, aby zespół podzielił się zgromadzonymi informacjami
z innymi. (Zajęcia zdalne – korzystanie z utworzonego na kilka dni przed
spotkaniem Padletu, gdzie uczennice/uczniowie dodali pliki o ludziach
sukcesu; praca w pokojach i raport.) (ĆWICZENIE NR 1)
	Nauczycielka/nauczyciel rozdaje każdemu zespołowi 26 niezadrukowanych kart. (Zajęcia zdalne – Genially.) Uczennice/uczniowie na jednej stronie kart zapisują zielonym pisakiem cechy, które pomogły tym osobom
osiągnąć sukces. (ĆWICZENIE NR 2)
	Na drugiej stronie kart notują, co dał im sukces. Na żółto zapisują „jasne
strony” sukcesu, na czarno „ciemne strony” sukcesu. (ĆWICZENIE NR 3).
Jeśli zespół będzie miał kłopot z wypisaniem 26 cech/stanów emocjonalnych, może wysłać jedną osobę na krótki jednorazowy zwiad do wybranego zespołu. Po zapisaniu kart uczennice/uczniowie dzielą się zebranym
materiałem z innymi. (Zajęcia zdalne – praca w pokojach i raport.)
Można także ukryć nazwy cech i stanów emocjonalnych w kodach QR. Zadaniem uczennic/uczniów byłoby ich rozszyfrowanie i uporządkowanie („jasne
strony” sukcesu, „ciemne strony” sukcesu – Zob. przykład w załączniku nr 3).
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Organizacja i przebieg zajęć
	Nauczycielka/nauczyciel wyjaśnia kolejne zadanie. Tym razem uczennice/
uczniowie budują wieżę z 26 kart. Zasady: Karty zapisane na zielono kładą
na zewnątrz, pozostałe do środka. Każda osoba z grupy musi wziąć udział
w zadaniu. Zadanie na czas. (Zajęcia zdalne – Genially.) (ĆWICZENIE NR 4)
Następnie uczennice/uczniowie omawiają, czego dowiedzieli się na temat
sukcesu z ćwiczenia nr 4, co dostrzegli, budując wieżę, i jaki to ma związek
z tematem zajęć. (Zajęcia zdalne – praca zbiorowa.) (ĆWICZENIE NR 5)
	Nauczycielka/nauczyciel prosi o analizę karty nr 1 – drabiny sukcesu.
Uczennice/uczniowie dzielą się spostrzeżeniami na temat pracy w zespole
i dziękują sobie za współpracę. Podpisują się na ostatnim szczeblu. (Zajęcia
zdalne – Genially, praca w pokojach, podziękowanie, raport). (ĆWICZENIE
NR 6)
	Nauczycielka/nauczyciel prosi uczennice/uczniów o pracę indywidualną. Zadaniem uczennic/uczniów jest przeczytanie dwunastego rozdziału
książki Przemka Staronia pt. „Czy sukces uszczęśliwia? Czyli o klęsce urodzaju” i napisanie tekstu – kartki z pamiętnika lub listu do siebie, w którym
uczennica/uczeń opisze:
°	to, z czego jest najbardziej zadowolona/zadowolony (sukces szkolny,
prywatny; ważną inicjatywę; rolę życiową, w której się spełniła/spełnił;
nawyki, które rozwija itp.),
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°	co charakteryzowało jej/jego działanie;
°	jakie emocje jej/jemu towarzyszyły,
°	jak osiągnęła/osiągnął zwycięstwo;
°	jak na jej/jego osiągnięcie reagowali inni,
°	co chciałaby/chciałby zostawić za sobą i na co pragnie się otworzyć,
albo stworzenie tzw. karty kolekcjonerskiej z wybranym cytatem/
myślą wartą zapamiętania z rozdziału dwunastego. Zob. załącznik nr 3.
(Zajęcia zdalne – dostęp do pliku z rozdziałem książki.) (ĆWICZENIE NR 7)

Podsumowanie:
	Nauczycielka/nauczyciel podsumowuje temat oraz pyta uczennice/
uczniów, z czym wychodzą z dzisiejszej lekcji, czego dowiedzieli się na zajęciach i co zabierają z nich dla siebie.
	Nauczycielka/nauczyciel dziękuje za współpracę, uważność i zaangażowanie. (Zajęcia zdalne – Mentimeter.)
Maria Gajewska
tutorka, polonistka i kulturoznawczyni, entuzjastka neuronauk,
laureatka konkursu Nauczyciel Pomorza 2017

Szkoła bohaterek i bohaterów,
czyli jak radzić sobie z życiem”

“

Przemek Staroń
il. Marta Ruszkowska
WYDAWNICTWO AGORA, WARSZAWA, 2020

Link d o k sią żki: https : //cutt . ly/Szkola - B o hate re k- i - B o hate row -1

	Nauczycielki i Nauczycieli poszukujących
dodatkowych inspiracji do ciekawych i wartościowych zajęć z młodzieżą zachęcamy do
odwiedzenia strony Autora: szkolastaronia.pl.
Polecamy również grupę „Szkoła bohaterek
i bohaterów” na Facebooku:
szkolabohaterekibohaterow
	Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem
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większej liczby egzemplarzy książki
„Szkoła bohaterek i bohaterów”,
zapraszamy do kontaktu z działem handlowym
Wydawnictwa Agora:
kulturalnysklep@agora.pl,
tel. 22 555 44 00

Kolejna część
pt. “Szkoła bohaterek
i bohaterów 2,
czyli jak radzić sobie
ze złem”
już w październiku!
www.wydawnictwoagora.pl

www.wydawnictwoagora.pl/agoradladzieci

