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Temat nr 1 EMPATIA 

 

Cele główne 

- docenienie wzajemnej pomocy, 

- ułatwienie dzieciom opisywania swoich uczuć,  

- kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby innych. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń  

- rozpoznaje, rozumie i nazywa uczucia własne i innych, 

- docenia otrzymaną pomoc oraz rozumie potrzebę niesienia pomocy, 

- bezinteresownie pomaga innym i czerpie z tego radość. 

 

Metody 

- dyskusja ogólnoklasowa, 

- dyskusja w grupach 

- niedokończone zdania. 
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Wymogi techniczne 

 

Do przeprowadzenia zajęć potrzebny jest dostęp do internetu, w celu 

odtworzenia filmików. Jeśli prowadzimy zajęcia z dziećmi w czasie 

rzeczywistym udostępniamy dzieciom widok swojego pulpitu, aby 

wyświetlić filmiki. Jeśli nie ma takiej możliwości, przesyłamy uczniom linki przed 

zajęciami w celu samodzielnego obejrzenia. 

Rekomendowany przebieg zajęć: 

- Filmik Historie naszych podopiecznych    

- Propozycje pytań do uczniów (opcje: ogólna dyskusja, podział 

dzieci na „pokoje”/grupy jeśli program, którego używamy daje taką 

techniczną możliwość) 

 Komu i w jaki sposób najczęściej pomagasz? 

 Co czujesz, gdy pomagasz innym? 

 Co czujesz, gdy Tobie ktoś pomaga? 

 Czy według Ciebie dobro wraca? 

 

- Filmik Tomek Adamczyk biegnie z Siedlec do Warszawy  

Warto zaczytać filmik przed zajęciami, aby dzieci podczas zajęć nie musiały 

oglądać ok. 1 minutowej reklamy 

 Dlaczego warto pomagać? 

 Komu i jak możesz pomóc? 

 Co dobrego możesz zrobić dla siebie i dla innych? 

 Jakie znasz organizacje/stowarzyszenia, które mają na celu pomaganie 

dzieciom? 

 

Dokończ zdania : 

 Gdy ktoś poda mi pomocną dłoń to ....... 

 Gdy pomagam innym to........ 

 

Praca domowa 

Odrysuj dłoń na niebieskim papierze (lub pokoloruj białą kartkę na 

niebiesko), następnie wytnij ją i napisz w niej jak możesz pomóc 

koledze lub koleżance w klasie już po izolacji. Wycięta dłoń i skrót 

SOS symbolizują pomoc. Po powrocie do szkoły przynieś kartkę z 

wyciętą dłonią i stwórz z nich wspólnie z koleżankami i kolegami 

https://youtu.be/EOt5yI8awGM
https://dziendobry.tvn.pl/a/chce-przebiec-100-km-by-zebrac-pieniadze-na-edukacje-dzieci-z-sos-wiosek-dzieciecych?fbclid=IwAR3OoGFl5SNZyZZwzUeUwQiR8fgizehTf292urHG1faj_4BdQbE7Eq0nHDw
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koronę drzewa. Gotowe drzewo można powiesić w widocznym miejscu w sali. Na 

konarze drzewa można napisać SOS, które podkreśli zadanie tego drzewa i 

współpracę z naszą organizacją  . 

 


