
LEKCJA 5

Temat: „Masz prawo powiedzieć – NIE”

Mając świadomość tego, co dla nas wspólne, powinniśmy pielęgnować i dzielić się
z innymi, tym, co jest tylko nasze własne, indywidualne. Jednocześnie powinniśmy 
dać innym prawo do posiadania cech indywidualnych. W różnorodności piękno i moc,
dzięki niej możemy udzielać sobie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych, także
tych zagrażających naszemu bezpieczeństwu.

Formy realizacji (proponowany przedmiot, ścieżka itp.):
• lekcja do dyspozycji wychowawcy,
• wychowanie do ¿ycia w rodzinie.

Cele ogólne:
• wytworzenie w uczniach przekonania, ¿e niektórzy ludzie nie zas³uguj¹ na zaufanie, ¿e sytuacje, z pozoru

niewinne wymagaj¹ od dziecka stanowczych zachowañ lub ucieczki,
• wytworzenie w uczniach obrazów sytuacji w szkole, które mog¹ byæ dla niego niebezpieczne, szczególnie w relac-

jach z innymi ludŸmi,
• kszta³towanie nawyku stanowczego odpowiadania "nie" w sytuacjach budz¹cych w dziecku niepokój.

Cele szczegółowe:
Uczeñ potrafi:

• zdefiniowaæ pojêcie „asertywnoœæ”,
• wymieniæ sytuacje, w których nale¿y innej osobie odpowiedzieæ „Nie”,
• podaæ sposoby pokojowego rozwi¹zania trudnych sytuacji lub szukania pomocy.

Metody nauczania: 
• rozmowa.

Pomoce dydaktyczne:
• tekst wiersza opracowanego przez autorów „Pêtliczka” z inspiracji Konwencji o Prawach Dziecka,
• ksero wycinka prasowego „Rozbój po dyskotece”.

Formy pracy: 
• indywidualne wypowiedzi uczniów siedz¹cych w krêgu.
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PLAN ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie. Mówiliœmy o tym, ¿e ka¿dy z nas jest indywidualnoœci¹, ka¿dy posiada cechy charakterystyczne tylko
dla siebie, ale i cechy wspólne dla wszystkich. Udzielanie sobie pomocy z wykorzystaniem tego, co nas dzieli i ³¹czy,
powoduje, ¿e nie czujemy siê samotni, ¿e wzrasta poczucie naszej wiêzi z kolegami, rodzicami oraz roœnie nasze czu-
cie bezpieczeñstwa i zaufania. Jednak, jak pokazuje ¿ycie, wspó³istnienie ludzi wymaga nie tylko umiejêtnoœci
wspó³pracy, ale tak¿e umiejêtnoœci przeciwstawiania siê innym – odpowiadania „nie”. Nauczyciel prezentuje temat
zajêæ i omawia ich cel.

2. Rozmowa nr 1 z uczniami (oko³o 15 minut). Nauczyciel, inicjuj¹c rozmowê, prosi uczniów, aby przez chwilê zas-
tanowili siê i odpowiedzieli na pytania:

• Czy wszyscy ludzie s¹ dobrzy?
• Co to znaczy, ¿e ktoœ jest z³y?
• Jak mo¿e wygl¹daæ z³y cz³owiek?
• Czy ktoœ z³y mo¿e zagroziæ waszemu bezpieczeñstwu?
• Kto w szkole mo¿e byæ z³ym cz³owiekiem i mo¿e zagra¿aæ waszemu bezpieczeñstwu? 
• Czy ktoœ, kto namawia was do robienia z³ych rzeczy, zas³uguje na zaufanie?
• Co mo¿na zrobiæ, jeœli komuœ zaufaliœcie, a on okazuje siê bardzo niedobry?
• Czy ³atwo powiedzieæ "nie" koledze?
• Z jakimi sytuacjami mo¿esz siê zetkn¹æ w szkole, w których powinieneœ zdecydowanie odpowiedzieæ „NIE”?

3. Notatka prasowa (oko³o 5 minut). Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie pozorowanej notatki prasowej „Rozbój
po dyskotece” (materia³y pomocnicze dla ucznia). Prosi uczniów o jej ciche przeczytanie. Nastêpnie pyta uczniów:
Co myœl¹ o tej sytuacji? Chêtni uczniowie wypowiadaj¹ swoje zdanie. 

4. Rozmowa nr 2 z uczniami (oko³o 15 minut). Nauczyciel przeprowadza rozmowê podsumowuj¹c¹:
• Jak to siê dzieje, ¿e m³odzi ludzie krzywdz¹ innych ludzi?
• Czy powinniœmy na to pozwalaæ?
• Kto powinien siê tym zaj¹æ?
• Czy ci, których spotka³a krzywda ze strony jakiejœ grupy, powinni znosiæ to w milczeniu?
• Co mo¿na zrobiæ, ¿eby pomóc sobie samemu w takiej i podobnej sytuacji?

5. Podsumowanie zajêæ: nauczyciel wyra¿a nadziejê, ¿e zajêcia, które zbli¿aj¹ siê do koñca, da³y uczniom mo¿liwoœæ
zastanowienia siê nad wag¹ umiejêtnoœci odpowiedzenia innym, z³ym ludziom „nie” w sytuacjach zagro¿enia
w³asnego bezpieczeñstwa. Wa¿ne jest, abyœmy potrafili byæ czujni, co nie znaczy, abyœmy nikomu nie ufali. Wa¿ne
jest abyœmy potrafili udzieliæ sobie wzajemnie pomocy oraz nie bali siê prosiæ o tak¹ pomoc innych.
Na zakoñczenie nauczyciel rozdaje uczniom tekst wiersza inspirowanego Konwencj¹ o Prawach Dziecka (materia³y
pomocnicze dla ucznia) i czyta go g³oœno. W domu uczniowie maj¹ nauczyæ siê go na pamiêæ.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1

Celem zajêæ jest uœwiadomienie uczniom, ¿e niektórzy ludzie nie zas³uguj¹ na zaufanie oraz, ¿e równie¿ w szkole
mo¿emy spotkaæ ludzi z³ych. Uczeñ powinien zrozumieæ, ¿e pewne, z pozoru niewinne, sytuacje wymagaj¹ od niego
stanowczych zachowañ lub ucieczki. Wa¿ne jest, by uczniowie po tych zajêciach wytworzyli w sobie obraz sytuacji doty-
cz¹cych ich relacji z innymi ludŸmi, które mog¹ byæ dla nich groŸne. 
Podczas zajêæ nie chodzi o prawienie uczniom mora³ów, lecz o pobudzenie do refleksji i zastanowienia siê. S³u¿yæ temu
ma prowadzenie zajêæ, podczas których uczniowie siedz¹ w okrêgu. U³atwia to komunikacjê, powoduje, ¿e nie czuj¹ siê
oni „do koñca” jak w klasie lekcyjnej, u³atwia bezpoœrednie wypowiadanie siê. 
W trakcie tych zajêæ nauczyciel musi staraæ siê stworzyæ dobr¹ atmosferê oraz wykazaæ siê du¿¹ elastycznoœci¹
i wra¿liwoœci¹. Nie powinien oceniaæ wypowiedzi uczniów. Istotne jest pokazywanie uczniom rozwi¹zañ zdecydowanych,
ale nie nadmiernie restrykcyjnych wobec osób zagra¿aj¹cych, szczególnie, gdy omawiana jest presja ze strony osób zna-
jomych. Dzieci mog¹ staraæ siê ochraniaæ swojego przeœladowcê, a trzeba przecie¿ pamiêtaæ, ¿e przy tego typu zajêciach
mog¹ ujawniæ siê, istniej¹ce naprawdê dramatyczne sytuacje, które uczeñ mo¿e sygnalizowaæ podczas zajêæ w sposób
ukryty, zawoalowany.

ASERTYWNOŒÆ to sztuka bycia sob¹, to mo¿liwoœæ wyra¿ania uczuæ, postaw, opinii
w sposób otwarty, stanowczy i bezpoœredni niezale¿nie od oczekiwañ innych ludzi.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 5

Temat: „Masz prawo powiedzieć – NIE”

Mając świadomość tego, co dla nas wspólne, powinniśmy pielęgnować i dzielić się
z innymi, tym, co jest tylko nasze własne, indywidualne. Jednocześnie powinniśmy 
dać innym prawo do posiadania cech indywidualnych. W różnorodności piękno i moc,
dzięki niej możemy udzielać sobie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych, także
tych zagrażających naszemu bezpieczeństwu.

Ćwiczenie 1

Przeczytaj cicho tekst notatki prasowej i zastanów siê, co s¹dzisz o opisanej sytuacji.

„Rozbój po dyskotece”

Wczoraj w Zespole Szkó³ w naszej miejscowoœci odby³a siê dyskoteka „andrzejkowa” dla
uczniów szko³y. Nie by³oby w tym nic szczególnego, gdyby nie sytuacja, która mia³a miejsce
podczas tej dorocznej imprezy. Otó¿ oko³o godziny 18 na sali pojawi³a siê grupa m³odzie¿y,
których stroje wyraŸnie wskazywa³y na przynale¿noœæ do nieformalnej grupy Skinów. Zaczêli
oni szaleæ na parkiecie, obrzucaæ wyzwiskami bawi¹c¹ siê m³odzie¿. Dziêki interwencji dyrek-
tora szko³y i nauczycieli opuœcili oni budynek szkolny. Impreza trwa³a nadal.
Oko³o godz. 20 uczniowie szko³y zaczêli opuszczaæ budynek i udawaæ siê do domu. Wiêkszoœæ
uczniów zosta³a odebrana przez swoich opiekunów. Po Andrzeja K. i Sebastiana A. nikt nie
przyszed³. Gdy przechodzili oni przez pobliski park, zostali zaczepieni przez grupê skinheadów.
Najpierw zabrano im pieni¹dze i zegarek, a gdy ch³opcy próbowali protestowaæ, dotkliwie ich
pobito.
Andrzej K. z powa¿nymi obra¿eniami przebywa w szpitalu Miejskim. Jego ¿yciu nie zagra¿a
jednak niebezpieczeñstwo. Wszyscy napastnicy zostali ujêci przez Policjê ju¿ w dwie godziny
po zdarzeniu. Napastnikami okazali siê ci sami ch³opcy, którzy szaleli w dyskotece, byli
nietrzeŸwi. Najm³odszy z nich ma 13 lat, najstarszy – 17 i s¹ uczniami szkó³ z naszej miej-
scowoœci.

Ćwiczenie 2

Wiersz inspirowany Konwencj¹ o Prawach Dziecka, a opracowany przez autorów „Pêtliczka” –
zamieszczony w ksi¹¿ce D. Klus-Stañskiej, M. Nowickiej, „Bezpieczeñstwo Dzieci”, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.
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Praca domowa – naucz siê wiersza na pamiêæ.

• Nikt mnie si³¹ nie ma prawa zmuszaæ do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoœ niedobrego.

• Mogê uczyæ siê wszystkiego, co mnie zaciekawi,
I mam prawo sam wybieraæ, z kim siê bêdê bawiæ.

• Nikt nie mo¿e mnie poni¿aæ, krzywdziæ, biæ, wyzywaæ,
I ka¿dego mogê zawsze na ratunek wzywaæ.

• Jeœli mama albo tata ju¿ nie mieszka z nami,
Nikt nie mo¿e mi zabroniæ spotkaæ ich czasami.

• Nikt nie mo¿e moich listów czytaæ bez pytania,
Mam te¿ prawo do tajemnic i w³asnego zdania.

• Mogê ¿¹daæ, ¿eby ka¿dy uzna³ moje prawa,
A gdy ró¿niê siê od innych, to jest moja sprawa.
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