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Sylwia Melka 

konsultant ds. wychowania i opieki 

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 

 

Scenariusz lekcji wychowawczej 

w szkole podstawowej w klasach 4-8 

Dbam o swój nastrój 

 

Przedmiot:  lekcja wychowawcza klasy 4-8 szkoły podstawowej 

Czas 45 minut 

Cele ogólne  

Kształtowanie kompetencji tworzenia wielu możliwych rozwiązań w sytuacji obniżenia nastroju. 

Rozpoznanie i przełamanie stereotypów dotyczących szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

 

Cele szczegółowe 

Uczeń wie, czym jest nastrój, jakie są cechy jego obniżenia. 

Uczeń zna sposoby poprawienia nastroju. 

Uczeń prowadzi dziennik wdzięczności. 

Uczeń odkrywa swoje mocne strony. 

 

Metody: mapa myśli, rundka bez przymusu, dyskusja 

Formy organizacyjne: praca w grupach, praca w parach 

Środki dydaktyczne:  

Kartki A4, pisaki, kredki, kartki flipchart, długopisy, markery 

Załącznik nr 1: Termometr uczuć 

Załącznik nr 2: Mapa myśli: Moje sposoby na nastrój 

 

Bibliografia -  

Emocje. Krzyk do zrozumienia/ ks. Marek Dziewiecki – Nowy Sącz: RTCK, 2018. 

Jak wydobyć się z depresji?/ Sue Atkinson – Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2016. 

Pozytywna Dyscyplina dla nastolatków/ Jane Nelsen, Ed.D. Lynn Lott, M. A./Warszawa: Wydawnictwo 

Pozytywna Dyscyplina, 2018.           

Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej/Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża – Warszawa: 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2016. 

 

Krótka informacja o lekcji:  

http://www.odn.kalisz.pl/
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Lekcja stanowi propozycję zajęć z wychowawcą kształtujących kompetencje emocjonalno-społeczne, takie 

jak: budowanie poczucia wartości własnej, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, proszenie o pomoc, 

rozwiązywanie problemów. Scenariusz może być wykorzystany w procesie rozwijania kompetencji, które 

pomogą dzieciom i młodzieży poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, a także poszukać pomocy i wsparcia 

u rówieśników oraz specjalistów szkolnych. Jest elementem profilaktyki depresji dziecięcych i 

młodzieńczych. Obserwacja zachowania uczniów podczas zajęć stanowi doskonałą diagnozę problemów 

uczniów. 

Wikipedia definiuje nastrój jako utrzymujące się przez dłuższy okres zabarwienie emocjonalne wszystkich 

przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak również możliwe do obserwacji przez 

otoczenie(patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nastr%C3%B3j). Nastrój u osoby zdrowej psychicznie 

waha się zależnie od wpływu rozmaitych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W przypadku obniżenia 

nastroju przez sporą część dnia pozostaje on negatywny, natomiast depresję możemy podejrzewać kiedy 

nastrój pozostaje obniżony przez większą część doby, przez kolejne 2-3 tygodnie. Należy wtedy skontaktować 

się ze specjalistą szkolnym, który wstępnie określi, czy uczeń ma symptomy depresji, i wraz z wychowawcą 

podejmie odpowiednią interwencję. 

 

Przebieg zajęć  

Wprowadzenie  

Prowadzący wita uczniów i przedstawia temat zajęć: Dzisiaj porozmawiamy o nastroju. Odpowiemy na 

pytanie: „Czym jest nastrój?”. Wspólnie poszukamy sposobów radzenia sobie, gdy mamy gorszy nastrój.  

Część zasadnicza 

1. Z czym wam się kojarzy słowo nastrój?  

Uczniowie zapisują swoje skojarzenia ze słowem „nastrój” na małych przylepnych karteczkach (jedno 

skojarzenie – jedna karteczka). Następnie przyklejają karteczki na przygotowanej wcześniej karcie flipchart z 

napisem „nastrój”. Prowadzący odczytuje skojarzenia, tworzy z nich definicję nastroju językiem zrozumiałym 

dla uczniów w danym wieku.  

2. Termometr nastroju. 

Prowadzący przygotowuje przed zajęciami plakat na kartce flichart z narysowanym termometrem nastroju 

(Załącznik nr 1). Zawiesza go na tablicy i prosi, aby uczniowie podeszli jeden za drugim i zaznaczali 

markerem za pomocą kropki swój dzisiejszy nastrój. Od zero do minus dziesięć oznacza pogorszenie nastroju. 

Od plus jeden do plus dziesięć oznacza dobry i bardzo dobry nastrój. Dzięki temu ćwiczeniu prowadzący jest 

w stanie zdiagnozować nastrój grupy w danym dniu.  

 

3. Nastrój jak pogoda. 

Prowadzący prosi, aby uczniowie porównali swój dzisiejszy nastrój do stanu pogody, np. „Dziś u mnie świeci 

gorące, jasne słońce”, „Dziś u mnie jest burza z piorunami”. Uczniowie wypowiadają się po kolei. 

Prowadzący podsumowuje zabawę, kończąc zdanie: „Prognoza naszej grupy na dziś jest następująca …”. 

http://www.odn.kalisz.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nastr%C3%B3j
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4. Nastrój – mapa myśli. 

Każdy uczeń otrzymuje kartkę z mapą myśli „Moje sposoby na nastrój” (Załącznik nr 2). W chmurce na 

środku kartki zapisuje swoje imię. Po lewej stronie kartki uczeń wymienia jak najwięcej swoich sposobów na 

poprawienie nastroju. W prawym górnym rogu zapisuje trzy umiejętności, za które może przyznać sobie 

puchar w odpowiedzi na pytanie: „Co robię dobrze?”. W prawym dolnym rogu uczeń wymienia trzy rzeczy, 

za które dziś jest wdzięczny. 

5. Rundka – co poprawia nastrój. 

Uczniowie po kolei odczytują swoje sposoby na poprawienie nastroju. Prowadzący prosi, aby pozostali 

uczniowie dopisywali na swoich kartkach takie sposoby, których nie znali, a które im się podobają i są 

możliwe do realizacji. 

6. Rundka – jestem super, bo … 

Uczniowie po kolei kończą zdanie: „Jestem super, bo…”, odczytując rzeczy, za które daliby sobie puchar. 

7. Ćwiczenie wyrażania wdzięczności. 

Uczniowie po kolei kończą zdanie: „Dziś jestem wdzięczny/a za…”. 

Podsumowanie 

Jak i gdzie szukać pomocy, gdy moje umiejętności poradzenia sobie nie wystarczą ? 

Prowadzący wyjaśnia uczniom różnicę pomiędzy skarżeniem a wołaniem o pomoc. Można przedstawić 

metaforę pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeśli ktoś zasłabnie w klasie, to będziemy go ratować tak, jak 

potrafimy. Jeśli ja tego nie potrafię, to proszę specjalistów o pomoc. Analogicznie jeśli ktoś przeżywa coś 

trudnego, a ja nie jestem w stanie mu pomóc, poproszę o wsparcie dorosłych. W takich momentach 

ważniejsze od dochowania tajemnicy jest ratowanie kolegi czy koleżanki. 

Prowadzący na widocznym miejscu w klasie zawiesza plakat z telefonami zaufania dla dzieci i młodzieży: 

116 111 lub 800 12 12 12. Przekazuje uczniom, że są to telefony anonimowe i godne polecenia.  

 

Autor scenariusza  
 

Sylwia Melka – ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Zielonogórskim o kierunku pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza oraz resocjalizacja niedostosowanych społecznie. Pracowała na stanowisku 

pedagoga szkolnego w Zespole Szkół nr 7 w Kaliszu. Obecnie pracuje w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Kaliszu jako kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia, nauczyciel 

konsultant ds. wychowania i opieki oraz pedagog szkolny w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Stobnie 

Siódmym. Od dwudziestu lat prowadzi zajęcia wychowawcze i profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą, Treningi 

Umiejętności Społecznych, spotkania z rodzicami oraz szkolenia i konsultacje dla nauczycieli w zakresie 

profilaktyki i wychowania. Przez trzy lata powadziła zajęcia ze studentami w Studium Doskonalenia 

Menedżerów Oświaty w Kaliszu. Instruktor programu profilaktycznego Golden Five, nauczyciel Pozytywnej 

Dyscypliny, trener TUS, coach. 

Autor notatek wizualnych  Ewa Kowalczyk-Wiśniewska konsultant ds. przedmiotów artystycznych i 

narzędzi multimedialnych 

http://www.odn.kalisz.pl/
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Załącznik nr 1 Termometr nastroju 

 

 

 

http://www.odn.kalisz.pl/
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Załącznik nr 2 Moje sposoby na nastrój 
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