
 

Scenariusz zajęć 

Temat:  „Czy dialog z rodzicami w okresie dorastania jest możliwy?” 

 

Cele: 

• Wypracowanie umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących więzi międzyludzkich, 

• budowanie prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami, 

• doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. 

Warunki techniczne: 

• szkoła ponadpodstawowa, 

• miejsce zajęć – szkoła, 

• czas trwania  zajęć – 90 minut. 

Metody: 

• aktywizująca, 

• burza mózgów, 

• ćwiczenia praktyczne. 

Materiały: 

• brystol, 

• arkusze papieru A3, 

• kredki, pisaki, ołówki, 

 

Przebieg zajęć: 

 

Część I 

Nauczyciel wita uczniów, po czym rozdaje kartki papieru. Zadaniem ucznia jest narysować lub 

napisać siebie w relacji z rodzicami w dzieciństwie. 

Czas na zadanie 10 minut. 

Po przygotowaniu każdy uczeń przedstawia swój rysunek. Prace nauczyciel zamieszcza na tablicy. 

Nauczyciel na tablicy korkowej zamieścił brystol, na którym jest rysunek domu. Prosi  uczniów: 

- Proszę po kolei podejść do tablicy i  zaznaczyć na rysunku, gdzie jesteś Ty? 

- Jaką zajmujesz pozycję w Swoim domu? 

Uczniowie wykonują polecenie nauczyciela. 

Następnie nauczyciel pyta: 

- Czy relacje, dialog z rodzicami zmienił się w trakcie dorastania? 

Uczniowie wypowiadają się. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć. 

Słuchanie jest czynnością efektywną, ma znaczenie nagradzające, wzmacniające. Poprzez interakcje 

ludzie realizują wiele potrzeb, które komunikują innym. Dla interakcji międzyludzkich, a więc  

więzi emocjonalnej, wzajemnego rozumienia się, zaufania i bezpieczeństwa psychicznego, ogromne 

znaczenie ma również to wszystko, co dzieje się poza komunikacją werbalną. 

Nauczyciel narysował diagram: 
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Informacje przekazujemy nie tylko słowami, ale również przez: 

• wygląd 

• sposób ubierania się 

• postawę 

• fizyczne napięcie 

• wyraz twarzy 

• częstość kontaktu wzrokowego 

• ruchy rąk i ciała. 

   

– Czy te informacje mogą wpłynąć na relacje rodzice-dziecko? 

– Dlaczego będąc w wieku dorastania  narasta konflikt z rodzicami? 

– Czy przyczyną może być komunikacja ciałem, np. ubiór, fryzura, mimika, która może być 

źle odbierana przez Waszych rodziców? 

Uczniowie aktywnie uczestniczą w odpowiedziach. 

 

Część II 

 

Nauczyciel proponuje zabawę integracyjną ”Dziura w murze”. 

Dzielimy uczestników na małe grupy (maksymalnie po pięć osób). Troje lub czworo tworzy „mur”, 

piaty uczestnik próbuje przedostać się przez przeszkodę, to jest wybić dziurę w murze. Kiedy mu 

się to uda lub po upływie ustalonego wcześniej czasu, następuje zamiana ról, tak, aby każdy miał 

możliwość zaatakowania muru. Po zakończonej zabawie próbujemy odpowiedzieć na pytanie: Jak 

często atak kończył się atakiem drugiej strony ? Jak czujemy się jako mur, a kiedy z wysiłkiem 

wybijamy w nim dziurę? Czy są tacy, którzy zrezygnowali z przedostania się na drugą stronę? 

 

Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup, każda grupa składa się z rodzica, dziecka i obserwatora. 

Zadaniem każdej pary jest odegrać scenkę polegająca na dialogu codziennym rodzica z dzieckiem. 

Następnie uczniowie odgrywają scenkę za pomocą komunikacji niewerbalnej. Zadaniem 

obserwatora jest zrobienie notatki. Czas na przygotowanie 20 minut. 

Nauczyciel po wykonanych zadaniach prosi obserwatorów każdej grupy o zrelacjonowaniu scenki, 

której towarzyszyły emocje. 

Nauczyciel zadaje kolejne pytanie: 

– Jak Wy odbieracie swoich rodziców? 

– Co denerwuje Cię w Twoich rodzicach? 

Uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, nauczyciel zapisuje je na tablicy. 

 

Nauczyciel zaprasza do utworzenia grupowego obrazka. Podzielona wcześniej klasa na grupy  

pięcioosobowe otrzymuje kartkę rysunkową formatu A3. Nauczyciel podaje temat pracy, który 

należy narysować „ Rozmawiam z rodzicami, kiedy.... Po krótkim czasie, na umówiony sygnał 

uczniowie przekazują kartki swoim sąsiadom, którzy dorysowują kolejne elementy rysunku. Na 

ponowny sygnał prace są przekazywane dalej, aż powrócą do osoby, która rozpoczęła rysunek. 

 Po zakończeniu rozmowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część III 

Nauczyciel rysuje diagram: 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie nawiązują rozmowę do narysowanego diagramu przez nauczyciela. 

 

Podsumowanie: 

 

Proszę na kartkach papieru A4 napisać Swój własny Dekalog Dziecka.  Uczniowie stworzyli 

wspólny Dekalog: 

• Mamo, tato znajdź dla mnie czas. 

• Słuchaj co mówię. 

• Nie zawsze doceniam Wasze wysiłki. 

• Mam swoje marzenia, nie realizuje Waszych niespełnionych marzeń. 

• Przytul mnie. 

• Akceptuj mnie jaki jestem. 

• Nienawidzę obietnic bez pokrycia. 

• Bądź stanowczy wobec mnie. 

• Będę pracował nad zmianą swoich nawyków. 

• Kochaj mnie to takie proste. 

 

Dekalog ten został zamieszczony na gazetce ściennej, aby uczniowie jak i rodzice mieli do niego 

wgląd. 
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