
 - wysłucham z uwagą tekst czytany przez nauczyciela,
- wyjaśnię pojęcie empatia,
- wykonam mapę myśli do tematu,
- nazwę emocje po wyrazie emotki,
- podam komunikaty w języku żyrafy.

KRYTERIA SUKCESU DLA UCZNIÓW:

OPIS
Scenariusz przewidziany jest na 2 jednostki lekcyjne.
Motywem literackim scenariusza zajęć jest fragment książki "Opowieści o tym, co
w życiu ważne" M. Michalaka, Wydawnictwo Ibis 2022 r. 
Książka dostępna TUTAJ.

CELE OGÓLNE:
 - wprowadzenie uczniów w świat wartości, - dobór formy komunikacji
werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy,
- ocenianie swojego postępowania i innych osób, odnosząc się do poznanych
wartości, takich jak [...] życzliwość, umiar, pomoc, przepraszanie oraz innych,
respektowanych przez środowisko szkolne.

I Burza mózgów.
Jakie są twoje skojarzenia, gdy słyszysz słowo "EMPATIA"? Co przychodzi ci wtedy do
głowy? Czy znasz w ogóle takie słowo? 

PRZEBIEG LEKCJI: 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

„SPOJRZEĆ OCZAMI DRUGIEGO CZŁOWIEKA” – O EMPATII 

TEMAT ZAJĘĆ

Wypowiedzi uczniów klasy II b ze SP 15 w Koninie podczas przeprowadzania zajęć:
Empatia to:

- trudne słowo,
- słowo związane z naszą żyrafą ,

- myślenie o kimś,
- bycie dobrym,

- słyszałem, ale nie pamiętam.
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https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/opowiesci-o-tym-co-w-zyciu-wazne


II Spotkanie z książką.
Zapoznanie uczniów i uczennic z tekstem „Historia o empatii: Rozumiem, co czujesz”
z książki Marka Michalaka „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, Wydawnictwo Ibis,
2022, s. 29.
Książka dostępna TUTAJ.

III Rozmowa kierowana.
Nauczycielka/Nauczyciel rozmawia na temat przeczytanego opowiadania:
- Jak miała na imię najlepsza przyjaciółka Andżeliki?
- Jaki swój talent rozwijała przyjaciółka Andżeliki?
- Co to jest solówka?
- Dlaczego Julka nie przyszła na spotkanie?
- Co to jest hejt?
- Jak Andżelika zachowała się wobec przyjaciółki?
- Dlaczego Miłosz postanowił obciąć włosy?
- Czy Julka i Miłosz zachowali się empatycznie? Dlaczego?

Wypowiedzi uczniów klasy II b ze SP 15 w Koninie podczas przeprowadzania zajęć:
- Przyjaciółka Andżeliki to Julia,

- Julka trenowała taniec,
- Solówka to taniec/występ indywidualny,

- Julka nie przyszła na spotkanie bo było jej smutno z powodu przykrych komentarzy,
- Hejt to pisanie/mówienie o kimś źle, rzeczy nieprawdziwych;

- Andżelika była miła/dobra dla swej przyjaciółki. Zaopiekowała się nią. Pocieszała ją w trudnej chwili. 
- Miłosz chciał obciąć włosy, aby choremu koledze nie było przykro, że nie ma włosów.

- Tak, Julka i Miłosz byli empatyczni, czyli starali się zrozumieć, co czują inni. 
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IV Mapa myśli.
Dzieci wypowiadają się na tematy: 
- co to jest empatia? 
- po czym poznamy, że ktoś jest empatyczny?
- gdzie możemy spotkać przejawy empatii?
- czym kierujemy się, kiedy mówimy o empatii?

Wspólnie na arkuszu szarego papieru tworzona jest mapa myśli do tematu. 

EMPATIA

https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/opowiesci-o-tym-co-w-zyciu-wazne


V Komunikaty w języku żyrafy.
(zadanie opcjonalne, jeśli dzieci znają język szakala i język żyrafy z Porozumienia bez

Przemocy Marshalla Rosenberga)
Nauczycielka/Nauczyciel wypowiada komunikat w języku szakala - np.: "Przestań do
mnie wrzeszczeć!", a zadaniem uczniów jest zamiana tego komunikatu na język
empatycznej żyrafy. 
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Mapa myśli w wykonaniu klasy 2b SP15 w Koninie:
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VI Kamyczkowe myśli.
Dzieci otrzymują od nauczycielki/nauczyciela kamyki z narysowanymi emotkami. 
Ich zadaniem jest wczucie się w myśli kamyka i nazwanie jego uczuć.
Nauczycielka/Nauczyciel włącza muzykę relaksacyjną i pozwala dzieciom poczuć myśli
kamyczka. 
Następnie uczennice i uczniowie wypowiadają się na temat: co myśli ich kamyczek? 

KLIKNIJ TUTAJ I POSŁUCHAJ KAMYCZKOWYCH MYŚLI

WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA:
Przykładowy komunikat w języku szakala:

Przestań do mnie wrzeszczeć!
Przykładowe komunikaty uczniów i uczennic w języku żyrafy:

Przeszkadza mi jak, tak głośno do mnie mówisz.
Czy możesz mówić troszeczkę ciszej, proszę.

 Czy mogłabyś/mógłbyś ściszyć swój głos, proszę.

https://www.youtube.com/watch?v=vaVG9zqpc0A
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VII Ćwiczenia w pisaniu.
Dzieci otrzymują od nauczycielki/nauczyciela kartę pracy - załącznik nr 1. 
Ich zadaniem jest zapisanie myśli kamyczka i narysowanie jego emotki w okienku. 
Po chwili, kiedy uczniowie wykonają zadanie, następuje wymiana kamyków między
dziećmi i zadanie powtarzane jest jeszcze raz. 

Przykładowa realizacja zadania przez uczennice i uczniów klasy 2b SP15 w Koninie 
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VIII Spotkanie w kręgu.
Dzieci siadają w kręgu z kartami pracy i odczytują myśli ich kamyków. Wskazują, czy
łatwo jest odgadnąć czyjeś myśli.

IX Podsumowanie i praca z zeszytem.
Dzieci podsumowują o czym mówiły na lekcji.
Zapisują w zeszytach cel lekcji: Wyjaśnię słowo "empatia".
Następnie robią notatkę graficzną do tematu.
Na zakończenie wklejają kartę pracy z myślami kamyków

Przykładowa realizacja zadania przez uczennice i uczniów klasy 2b SP15 w Koninie 

Scenariusz opracowała:
Beata Kubsik

FB: EDU_dzielnia

Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie, współzałożycielka
i administratorka grupy facebookowej EDU_dzielnia, autorka i prowadząca audycję

edukacyjną EDU_dzielnia, czyli refleksyjnie o edukacji, pasjonatka oceniania
kształtującego, OK zeszytu, nowych technologii w edukacji, pracy metodą projektu,

Porozumienia bez Przemocy. Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Autorka innowacji 2021/2022 Chcę

mówić językiem żyrafy! Minimediacje w naszej klasie.

https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia
https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia
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Załącznik nr 1

Spójrz na kamyk leżący przed Tobą. 
Odgadnij uczucia kryjące się w kamyku.
Zapisz jego myśli.

https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia
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to inaczej zdolność współodczuwania,

czyli wyobrażenia sobie, co może czuć, przeżywać lub
myśleć inna osoba, spojrzenia na świat oczami innych.

 
Jesteśmy empatyczni, jeśli cieszymy się razem z kimś,
kiedy jest szczęśliwy i smucimy się, gdy spotyka go coś

nieprzyjemnego, ale też wspieramy go w tej chwili.
 

 

NOWOŚĆ

Marek Michalak
"Opowieści o tym, co w życiu ważne"

EMPATIA

https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/opowiesci-o-tym-co-w-zyciu-wazne
http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/

