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 7 DNI ŻYCZLIWOŚCI - SCENARIUSZ AKCJI OGÓLNOSZKOLNEJ  

 

Termin akcji: 21 – 27.11.2016  

Uczestnicy: uczniowie/wychowankowie, nauczyciele/wychowawcy, pracownicy Ośrodka 

Prowadzący: Marta Piątek 

 

 

Cel główny: 

- Rozbudzanie i rozwijanie życzliwości 

- Integracja uczniów ze społecznością szkolną/grup wychowawczych 

- Zacieśnianie więzi z rodzicami, rodzeństwem i bliskimi 

- Przełamywanie barier ze społecznością lokalną 

 

Cele  szczegółowe : 

Wychowanek: 

- swoimi słowami wyjaśnia pojęcie „życzliwość”, 

- aktywnie uczestniczy we wspólnej akcji;  

- okazuje  innym według własnego pomysłu lub z pomocą osoby drugiej  życzliwość; 

- werbalnie lub niewerbalnie przedstawia swoje działanie; 

 

Forma pracy: indywidualna, zespołowa. 

 

Metoda pracy: słowna,  praktyczna- aktywizująca, zabawowo – zadaniowa, burza mózgów. 

 

Materiały i pomoce:  

komputer z dostępem do Internetu oraz według indywidualnych potrzeb: arkusze papieru, kredki, flamastry, 

aparat fotograficzny i inne. 

 

PRZEBIEG: 

I. „ŻYCZLIWOŚĆ” – co to jest, co oznacza? 

 Nauczyciel/wychowawca w wybranej przez siebie formie i metodzie („burza mózgów”, słowna, praktyczna 

– aktywizująca i/lub inne) przybliża uczniom/wychowankom znaczenie pojęcia „życzliwość”. 

. 

II. 7 DNI ŻYCZLIWOŚCI – cel akcji; na czym polega akcja? 

Nauczyciel/wychowawca (również biorący udział w akcji) przedstawia jej cel i wyjaśnia 

uczniom/wychowankom zadania do wykonania podczas tygodnia życzliwości, a mianowicie: 

7 dni życzliwości – robimy coś dobrego, miłego, życzliwego: 

1 dzień: dla kolegi/koleżanki 

2 dzień: dla swojej klasy/grupy wychowawczej  

3 dzień: dla innej klasy/grupy wychowawczej 

4 dzień: dla nauczyciela lub pracownika szkoły 

5 dzień: dla szkoły 

6 dzień: dla kogoś bliskiego: rodzica, rodzeństwa lub przyjaciela 

7 dzień: dla społeczności lokalnej 

Okazanie życzliwości w kolejnych dniach może być w dowolnej formie, np. ustnie- poprzez powiedzenie 

komuś czegoś miłego, pisemnej, w formie podarunku – np. obrazka; pomocy – np. pozamiatanie stołówki, 

klasy i wiele innych. Ważne jest, aby to uczniowie na miarę swoich możliwości decydowali o formie 

okazywania życzliwości. 

 

III.  Koordynowanie i zbieranie dokumentacji podczas akcji. 

Nauczyciel/wychowawca poszczególnych klas/grup wychowawczych w miarę możliwości na bieżąco 

monitoruje przebieg akcji i rozmawia z uczniami/wychowankami. Zbiera dokumentację z akcji (np. notuje 
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jej przebieg i/lub robi zdjęcia) według uznania, aby po tygodniu przekazać dokumentację prowadzącemu 

akcję.  

 

IV.  Podsumowanie akcji w klasie/grupie wychowawczej (podsumowanie przebiegu akcji, refleksja i konkluzja). 

Pokaz filmu (5 minutowy) „Wszystko co dajesz wraca”  

Rozmowa nauczyciela/wychowawcy z uczniami/wychowankami na temat przebiegu „7 dni życzliwości”.    

- Dzielenie się doświadczeniami oraz refleksja (np. zwrócenie uwagi na reakcje innych podczas okazywania 

im życzliwości oraz nasze samopoczucie, i odczucia).  

- Pokaz krótkiego filmu (5 minutowy) „Wszystko co dajesz wraca” 

https://www.youtube.com/watch?v=LiyjUmH8jE0  

- Wnioski.  

 

Po zakończonej akcji: 

- nauczyciel/wychowawca biorący udział w „7 dniach życzliwości” do dnia 02 grudnia 2016 r. przekazuje 

prowadzącemu krótkie streszczenie z przebiegu akcji (jak to wyglądało u niego w klasie/grupie 

wychowawczej), bądź zdjęcia, prace plastyczne lub inne wybrane formy prezentacji, a także listę 

uczestników (imiona i nazwiska); 

- na stronie szkoły zostanie umieszczona informacja z przebiegu akcji sporządzona z otrzymanej od 

nauczycieli/wychowawców dokumentacji. 

 

Podziękowania: 

-  za uczestnictwo w akcji „7 dni życzliwości” zostaną wręczone uczestnikom dyplomy (na grudniowym 

apelu szkolnym). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiyjUmH8jE0

