
Temat: Dar uwagi- lekcja wychowawcza poświęcona tematyce uwagi oraz umiejętności dobrego 

słuchania. 

Cele:  

� Zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę uwagi oraz umiejętności dawania jej innym. 

� Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. 

� Integracja klasy poprzez promowanie empatycznej komunikacji. 

Metody pracy: 

� praca w grupach 

� praca na forum klasy – dyskusja 

Środki dydaktyczne: 

� film „Gadające głowy” Krzysztofa Kieślowskiego 

� karteczki samoprzylepne  

� zdjęcia przechodniów (prezentujące ludzi w jakiejś zbiorowości) 

 

LEKCJA PIERWSZA 

1.Nauczyciel udziela uczniom podstawowych informacji dotyczących filmu: 

Przygotowując się do swojego filmu reżyser przeprowadził sondę socjologiczną polegającą na 

zrobieniu wywiadów z wieloma Polakami. Każdemu z nich reżyser zadaje cztery te same pytania: 

� w którym roku się urodziłeś? 

� kim ty jesteś? 

� co jest dla ciebie najważniejsze? 

� czego byś chciał (oczekujesz od przyszłości)? 

Z zarejestrowanych materiałów wybrał 44 osoby, które następnie uporządkował chronologicznie. W 

ten sposób powstał 14 minutowy portret Polaków, który zaraz zobaczymy. – 1 minuta 

 

2. Zaprezentowanie filmu „Gadające głowy” Krzysztofa Kieślowskiego. – 14 minut 

 

3. Nauczyciel wprowadza temat zajęć zadając uczniom pytanie, co umożliwiło powstanie filmu 

„Gadające głowy”? O ile żaden z uczniów tego nie zaproponował, należy wyjaśnić, że bez zwrócenia 

kamery w stronę zwyczajnych niczym nie wyróżniających się ludzi film by nie powstał. Kieślowski 

przyglądając się zwykłemu człowiekowi uczynił go niezwykłym, dając możliwość zaistnienia w 

systemie, gdzie nie było miejsca na wolność słowa i indywidualne wypowiedzi. Abstrahując nawet od 

kontekstu historycznego uwaga innych jest dla nas jednym z warunków osiągnięcia szczęścia, a w 

przypadku jej braku źródłem cierpienia. 

Pytania do dyskusji: 



� Czy uwaga jest czymś ważnym i czy łatwo jest ją okazać? 

� Co to znaczy okazywać komuś uwagę? 

� Na kogo zwracamy uwagę? Dlaczego? 

� Czym jest dobra uwaga, a czym zła?   - 15 minut 

 

4. Ćwiczenie ma na celu uświadomienie uczniom, jak trudno jest poświęcić komuś uwagę. Uczniowie 

mają za zadanie wypisać z pamięci wszystko, co pamiętają na temat wybranego przez siebie bohatera 

filmu (fragmentów wypowiedzi, wyglądu, zachowania). Następnie uczniowie ponownie oglądają film i 

weryfikują swój opis. Pracę podsumowuje refleksja na temat tego, co udało a czego nie udało im się 

zapamiętać. – 15 minut 

LEKCJA DRUGA 

1.Przygotowanie kodeksu dobrego słuchacza. W grupach 4-5 osobowych uczniowie spisują cechy, 

które wyróżniają dobrego słuchacza -5 minut. Następnie na forum klasy podsumowujemy wszystkie 

pomysły zapisując je na tablicy, uzupełniając o zasady uzupełnione w karcie pracy – 10 minut. 

2. Ćwiczenie to ma na celu uświadomienie uczniom znaczenie uwagi. Uczniowie zostają podzieleni na 

4- 5 osobowe grupy. Każda z grup otrzymuje zdjęcie i dyskutuje o wybranych bohaterach ( o ich 

nastroju, intencjach, okolicznościach w jakich się znaleźli).  

� Kogo widać na tym zdjęciu? 

� Co robią ci ludzie? 

� Skąd wracają, dokąd idą? 

� W jakim są nastroju? 

 

Każda grupa wymyśla również tytuł do otrzymanego zdjęcia (np. Ewa i Tomasz spędzają miły wieczór 

w swoim towarzystwie). 

Na koniec ćwiczenia odbywa się dyskusja poświęcona temu, jak zmienia się postrzeganie bohaterów 

zdjęć po tym, jak skupiła się na nich uwaga uczniów -15 minut 

 

3. Kolejne ćwiczenie ma zwrócić uwagę na potrzebę aktywnego słuchania. Uczniowie usuwają krzesła 

oraz stoły ze środka Sali. Nauczyciel rozdaje każdemu karteczki samoprzylepne, na których to 

uczniowie wypisują swoje imiona i które przyklejają sobie na koszulce w widocznym miejscu. 

Następnie nauczyciel zachęca uczniów do swobodnego poruszania się po sali. W chwili, kiedy 

nauczyciel mówi stop uczniowie dobierają się w pary z osobą stojącą najbliżej. W tych parach 

uczniowie odpowiadają na pytanie: Co lubię robić najbardziej i dlaczego? Każda osoba mówi przez 

minutę, nauczyciel kontroluje czas – po 1 minucie ogłasza zmianę mówiącego, po 2 minutach koniec 

rozmowy. Uczniowie wymieniają się karteczkami z imionami. Od teraz reprezentują osobą, z którą 

przed chwilą rozmawiali. Po kolejnej rundzie swobodnego poruszania się uczniowie znów dobierają 

się w pary z osoba stojącą najbliżej. Ponownie odpowiadają na pytanie: Co lubię robić najbardziej i 

dlaczego?, tyle, że tym razem nie mówią o sobie, lecz o koledze/ koleżance, z którym przed chwilą 

rozmawiali. Po tej rundzie nauczyciel kończy zabawę a uczniowie siadają w kole. Teraz uczniowie 

opowiadają o osobie, której imię widnieje na karteczce przyklejonej do ich ubrania, a osoby z tym 

imieniem weryfikują te informacje.  

Podsumowaniem ćwiczenia będzie króciutka dyskusja. Pytania pomocnicze: 

 



� Jak czuliście się mówiąc? 

� Jak czuliście się słuchając? 

� Czy w miarę postępowania ćwiczenia słuchanie i mówienie szło wam coraz lepiej? 

� Co utrudniało wam zapamiętywanie informacji?    -15 minut 

  

KARTA PRACY 

Co wyróżnia dobrego słuchacza? 

Dobry słuchacz: 

- patrzy na swojego rozmówcę 

- słucha, a nie zastanawia się, co powiedzieć 

- nie ocenia, nie krytykuje 

- nie przerywa, nie jest zniecierpliwiony 

- próbuje zrozumieć, co czuje rozmówca 

- wykonuje gesty, które pokazują zainteresowania (potakuje, mówi „mhm”) 

 

Źródła: internet 

Opracowała: Anna Jurewicz-Kalecińska 


