
 

 

 

 

 
Scenariusz zajęć 
 

"Najlepsze, najgorsze wakacje" 
Poznanie samego siebie, samoakceptacja, dojrzewanie. 

Cele: 
• kształcenie postawy samoakceptacji, 
• rozumienie pojęcia"osobowość", 
• rozwijanie, wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

 
Warunki techniczne: 

• wiek uczetników -  szkoła ponadpodstawowa, 
• miejsce zajęć – szkoła, 
• czas trwania zajęć – 90 minut. 

 
Metody: 

• pogadnka, 
• praca w grupach, 
• rozmowa. 

 
Materiały: 

• arkusze papieru, 
• brystol, kartki A4, pisaki, 
• załącznik nr 1: definicja pojęcia "osobowość", 
• załącznik nr 2: cechy introwertyka i ekstrawertyka, 
• załącznik z ankietą. 

 
 
 
Przebieg zajęć 
 
 
Część I 
Warsztaty nauczyciel rozpoczyna zabawą integracyjną. Prosi uczniów o zajęcie 
miejsca wokół siebie. Osoba, która ma czerwoną piłkę rozpoczyna zabawę prosząc o 
dokończenie zdania " lubię zwierzęta, bo..." i podaje piłkę. Osoba, która dostała 
piłeczkę kończy zdanie i przekazuje piłkę kolejnej osobie. Zabawa trwa 10 minut. 
Po zabawie nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy. Każda grupa otrzymuje kartkę 
papieru A4, na której narysowane są postaci.  Zadaniem uczniów jest dopisanie do 
każdej osoby odpowiednich cech osobowości. Po wykonanym zadaniu przedstawiciel 
grupy odczytuje cechy, przedstawia charakterystykę podanej osoby. Opis 
zamieszcza na tablicy. 
 
 
Zabawa kreatywna 
Kulinarne przepisy 

Uczestnicy podzieleni są na grupy. Każda grupa otrzymuje od prowadzącego przepis  



 

 

 
 
 
na ciasto, kisiel, krem, budyń itp. Zadaniem każdej grupy jest przekształcenie tego 
przepisu w ten sposób, aby powstał przepis na zdrowie, szczęście, radość, przyjaźń 
itp. 
 
 
 
 
Część II 
Na tablicy znajduje się brystol z opisem cech osobowości. Załącznik nr 1. 
Nauczyciel wraz z uczniami omawia różne cechy charakteru. 

Zadaniem każdego ucznia jest wypisać mocne strony osobowości swojej 
koleżanki/kolegi, a następnie swoje mocne strony charakteru. Po wykonamym 
zadaniu dwie wybrane  osoby przedstawiają opis swojej koleżanki/kolegi. 
Nauczyciel zadaje pytanie: 

• Co wpływa na kształtowanie samooceny? 
Uczniowie odpowiadają: 

• rodzina, 
• środowisko rówieśników, 
• zapożyczone cechy od osób znaczących, np. autorytet lub celebryta. 

Miło jest kiedy jesteśmy  chwaleni, doceniani, ale musimy pamietać, że krytyka 
też bywa. Dobrze jest, kiedy potrafimy ją przyjąć, aby popracować nad swoim 
charakterem.  Należy uczyć się dystansu do siebie. 
 
Nauczyciel pyta: 

• Jakim jesteś człowiekiem na co dzień? Jakie cechy charakteru 
dominują? 

– Jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem? 
– A może posiadasz cechy tych dwóch wyżej wymienionych osobowości? 
– Jak reagujesz na krytykę? 

Uczniowie rozmawiają z nauczycielem. 
Nauczyciel opowiada zgromadzonym o swojej pasji: 

• jak się narodziła, 
• dlaczego to jest tak bardzo ważne. 

Do opowiedzenia o swoich pasjach, nauczyciel naprowadza uczniów 
pytaniami: 

• Czy lubisz, gdy wokół ciebie dużo się dzieje? 
• Czy twoje zainteresowania dają możliwość odkrycia siebie samego? 
• Czy warto mieć pasje? 
• Czy zaszły zmiany w twoim życiu? 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Część III 
 
Zadanie dla każdej grupy: 

• narysuj obraz swojej duszy, narysuj swoje uczucia, myśli jakie 
towarzyszą tobie w obecnej chwili). 

 
Na tablicy zamieszczony jest brystol, na którym wypisane są cechy 
INTROWERTYKA  i EKSTRAWERTYKA. Załącznik nr 2. Pytanie nauczyciela: 

• Ktora cecha charakteru jest ci najbliższa? 
Uczniowie starają odpowiedź na pytanie. Nauczyciel zaprasza uczniów, aby 
utworzyli trzy grupy. Każda grupa wybiera sporód siebie jedną osobę i na 
kartce papieru wypisuje jego cechy. Następnie wspólnie z uczniami omawiają 
te cechy. 
 

 

Nauczyciel zamieszcza ankietę na tablicy( załącznik nr 3). Każdy 
indywidualnie 

odpowiada na zadane pytania.  Po tej ankiecie uczeń już bliżej może okreslić 
czy jest introwertykiem czy ekstrawertykiem. 
Przed zajęciami klasa ogladała film "Najlepsze najgorsze wakacje" w reż. Nat 
Faxona i Jima Rash. Nauczyciel zadaje pytanie nawiązując między innymi do 
filmu: 

• Co takiego się zmieniło w moim życiu, że jestem... 
jeśli się nie zmieniło, to podaje kolejne zdanie, które należy dokończyć: 

• Co zamierzam zmienić, aby... 
Każda grupa dopisuje zakończenie zdania. 

• Czy nasze cechy charakteru, mają wpływ na nasze codzienne 
zmagania? 

 
Wakacje to znakomity czas, podczas których możemy poznac samego siebie 
w rózych okolicznościach. Odnajdujemy w sobie mocne  i słabe strony. To 
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
 
Podsumowanie 
Nasze nastawienie do innych ludzi, bliskich czy obcych w dużej mierze zależy 
od naszego charakteru. Ważne jest, aby jednak szukać w sobie tych dobrych 
stron.  Wykorzystać je w relacji z drugim czlowiekiem. Każdy z nas został 
obdarowany talentem, którego nie można zmarnować. Powinniśmy walczyć ze 
swoimi słabościami. Rozwijajcie swoje pasje, a jeśli ich nie macie, to ich 
szukajcie.   
Zadanie domowe: nauczyciel prosi uczniów, aby na następne zajęcia każdy 
opwiedział o swoich pasjach lub o pasjach swoich najbliższych. 
 
 



 

 

 
 
Ewaluacja zajęć 
Nauczyciel zwracając się po imieniu do swoich uczniów prosi o krótkie 
podsumowanie zajęć. 
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