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Tytuł lekcji
Wieża wartości

Cele
Uczeń:

ocenia postępowanie swoje i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości,
takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność,
przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie,
przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz innych, respektowanych przez
środowisko szkolne.

Metody pracy (wg Okonia)
pogadanka, dyskusja, uczenie przez odkrywanie.

Formy pracy
zbiorowa

Środki dydaktyczne
klocki Jenga.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Nauczyciel siada z uczniami w kole, na środku kładąc obrazek przedstawiający złotą
rybkę. Następnie chętni uczniowie wypowiadają się na temat tego, o co chcieliby
poprosić złotą rybkę.
Nauczyciel w wybranym momencie zaczyna kierować myśli dzieci na prośby
niematerialne, z kolei od tego zmierza do hasła „wartości”. Co oznaczają, czym są,
jakie dzieci znają wartości, co jest dla nich ważne w życiu itp.
2. Nauczyciel lub kolejni uczniowie zapisują wymieniane wartości na tablicy.
3. Uczniowie rozgrywają jedną rundę (bądź więcej w zależności od czasu) gry w Jengę
(wieżę z klocków).
4. Nauczyciel prowadzi dyskusję uczniowską na temat tego, które z wymienionych
wartości są najważniejsze (wnioski uczniów mogą być różne, choć prawdopodobnie
dojdą do wniosku, że dla różnych osób wartości przyjmują różną hierarchię).
5. Każdy uczeń otrzymuje jeden z klocków, po czym zapisuje na nim (może ołówkiem,
żeby można było później zmazać) wybraną wartość. Następnie wspólnie uczniowie
ustawiają wieżę, zaczynając od wartości według większości najważniejszych,
a kończąc na mniej ważnych. Ponownie rozgrywają jedną turę.
6. Po zabawie nauczyciel skłania uczniów do wniosku, że najważniejsze dla nas
wartości budują bazę i jeśli tej bazy zabraknie, to cała wieża naszych wartości runie.
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Komentarz metodyczny
Pracując z dziećmi ze SPE, należy stosować formy przekazu w sposób zrozumiały
dla dziecka. Należy zapewnić uporządkowany proces uczenia się: dzielić zadania
na mniejsze części, udzielać jasnych i konkretnych wskazówek. Należy też zadbać
o możliwość relaksu i uspokojenia. Oceniając ucznia, nauczyciel powinien zwrócić
uwagę na nagradzanie najmniejszych sukcesów, stosować zasady stopniowania
trudności w celu umożliwienia mu uzyskania pozytywnej oceny. Należy nagradzać
nie tylko za efekty pracy, ale również za włożony wysiłek.

