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   Masz przed sobą sprawdzony scenariusz lekcji
wychowawczej z twórczym wykorzystaniem serwisu
YouTube. Mnie się udało przeprowadzić dwie owocne
lekcje w dwóch różnych klasach: 3 klasie gimnazjum 
i pierwszej licealnej. Lekcję, którą Ci proponuję możesz
przeprowadzić już w szkole podstawowej (od klasy IV). 
  W końcu im wcześniej uczniowie zaczną sobie
uświadamiać swoje mocne strony i zaczną dbać 
o swój rozwój, tym szybciej będą spełniać swe marzenia 
i osiągać sukcesy.

WSTĘP

Życzę inspiracji!
Samanta Dryja-Zabielska

www.edukacja.pl



SCENARIUSZ LEKCJI „KROK PIERWSZY 
W UCZENIU SIĘ NOWYCH RZECZY”

Cel długoterminowy:

Uczeń uświadamia sobie rolę
rozwoju w osiąganiu sukcesów
Uczeń bierze odpowiedzialność za
własną naukę i rozwój

Cel krótkoterminowy:

Uczeń podejmuje refleksję
nad własnym rozwojem

Efekt:

Uczeń wyznacza pierwszy w krok w
osiągnięciu swojego marzenia,
dowiedzenia się czegoś lub
zdobycia nowej umiejętności

www.edukacja.pl

MATERIAŁY I PRZYGOTOWANIE:

Rzutnik, projektor, głośniki
Karteczki samoprzylepne
Dostęp do Internetu, film Krzysztofa Gonciarza, „KROK PIERWSZY”
(https://www.youtube.com/watch?v=LXM_tGHcuMo)
Karty „Krok pierwszy do sukcesu”
Zmień układ ławek na taki, by sprzyjał rozmowom w małych grupach
(najlepiej czteroosobowych) 



PRZEBIEG LEKCJI:

Faza przygotowawcza

 Zapisz na tablicy słowo „ROZWÓJ”. 

Rozdaj uczniom karteczki samoprzylepne i poproś ich o wypisanie

skojarzeń ze słowem, które znajduje się na tablicy. Jedno słowo na

jednej karteczce. Zaznacz również, ile czasu mają uczniowie – na to

ćwiczenie wystarczy od 1 do 2 minut. Zależy nam na zebraniu

pierwszych pomysłów od wszystkich uczniów.

Na bieżąco zbieraj odpowiedzi uczniów, umieszczając karteczki na

tablicy, grupuj wypowiedzi, np. ze względu na sposoby zdobywania

wiedzy, rodzaje rozwoju, etc. Dzięki temu w szybki sposób otrzymacie

obraz rozwoju widziany oczami uczniów.

Odczytaj zapiski uczniów. Wspólnie z klasą porozmawiajcie o tym, jak

uczniowie widzą rozwój.

Realizacja

Rozdaj uczniom arkusze „Krok pierwszy do sukcesu”. Poproś               

 ich o szczere odpowiedzenie na pytania, zaznacz, że karty są dla

uczniów i mają im pomóc. (Arkusz znajduje się na końcu pliku )

Poproś uczniów, aby w grupach podzielili się swoimi wrażeniami          

 po ćwiczeniu, porozmawiali o tym, co sprawiło im trudność lub okazało

się łatwe. Uczniowie nie muszą zdradzać swoich marzeń czy planów,    

 w tym zadaniu chodzi głównie o wymianę doświadczeń związanych       

 z wyzwaniem, jakim była refleksja nad własnym rozwojem. 

Monitoruj pracę uczniów, przysłuchuj się ich wypowiedziom i notuj

istotne według Ciebie fakty, np. przyczyny trudności, nastawienie

uczniów do zadania, itd.

www.edukacja.pl



Monitoruj pracę uczniów, przysłuchuj się ich wypowiedziom i notuj

istotne według Ciebie fakty, np. przyczyny trudności, nastawienie

uczniów do zadania, itd.

Możesz również poprosić chętne osoby o podzielenie się swoimi

refleksjami na forum.

Faza podsumowująca

Poproś uczniów o uwagę. Zapytaj kto z nich zna twórcę

internetowego, jakim jest Krzysztof Gonciarz. Opowiedz o autorze

kilka słów. (Warto wspomnieć o tym, że K. Gonciarz od 2 lat mieszka 

 w Japonii, gdzie prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją

filmów, głównie reklamujących, np. miasta. Od 1,5 roku codziennie

vloguje, a jego vlogi przypominają profesjonalne filmy. Myślę, że

znajdziesz wiele informacji o tym twórcy i sam/a dobierzesz te, które

mogą okazać się ciekawe i inspirujące dla Twoich uczniów).

Zaproś uczniów do seansu filmu. Włącz materiał wideo i obserwuj

reakcje uczniów.

Po obejrzeniu materiału wideo zapytaj uczniów o ich wrażenia, jeśli

uczniowie potrzebują porozmawiać o filmie, daj im na to czas. 

Na zakończenie zapytaj o to, jakie zadania lub wyrażenia z filmu

zapadły im w pamięci i poproś, by je zanotowali na swoich arkuszach.

www.edukacja.pl



ARKUSZ „KROK PIERWSZY
 W UCZENIU SIĘ NOWYCH RZECZY”

Data: 

1.  Co ostatnio zrobiłem dla siebie? Czego się nauczyłem, dowiedziałem?

2. O czym marzę? Co chcę w życiu osiągnąć?

3. Czego chcę się dowiedzieć?

4. Czego chcę się nauczyć?



5. Wybierz jeden z punktów 2-4 i zastanów się, jaki pierwszy krok
mógłbyś/mogłabyś poczynić, by zbliżyć się do swojego marzenia,
dowiedzenia się czegoś bądź nauczenia nowej rzeczy. Koniecznie
zapisz ten krok!

MOJA NOTATKA PO OBEJRZENIU FILMU


