
SCENARIUSZ 
 

Temat:  Reagowanie doraźne.  Wprowadzenie karty. 
 
Cel: uczymy uczniów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, zapoznanie z kartą- graficznym 
przedstawieniem  reagowania doraźnego 
    

Sytuacja wyjściowa: Nauczyciel wiesza kartę na środku tablicy. 
 

 
 

Wprowadzenie uczniów, podanie celu 
Od dzisiaj w  naszej szkole obowiązywać będzie ta karta, którą tutaj widzicie Jest to schemat 

reagowania, który pomoże wam rozwiązywać sytuacje konfliktowe na jakie często  jesteście w szkole 
narażani. Nauczymy się tego sposobu reagowania i będziecie go stosować wobec  tych kolegów i 
koleżanek, którzy wam dokuczają, zaczepiają, są wobec was agresywni. Jest to bardzo ważne, bo 
nauczymy się tego wszyscy w szkole i wszyscy będziemy to stosować, pomogą wam w tym 
nauczyciele.  W tej chwili w każdej klasie  uczniowie poznają zasady reagowania, które pokazuje 
schemat zamieszczony na tej  karcie.  

Przez kolejne dni codziennie rano będziecie w klasie ćwiczyć umiejętności stosowania tych 
zasad po to, żebyście nauczyli się reagować zgodnie z nimi. Karta będzie wisiała w różnych miejscach i 
pomieszczeniach naszej szkoły i będzie ona przypominała wam jak się zachować w sytuacjach 

konfliktowych.  

Objaśnienie karty: 

 ręka z emblematem w formie znaku ,,stop” - komentarz: Powiedz by przestał. 

 odchodząca postać-  komentarz: Spokojnie odejdź. 

 dymek- komentarz: Powiedz dorosłemu. 
 

Scenki dramowe. 



 Sytuacja I - Sytuacja wyjściowa: Uczeń zaczepia drugiego ucznia, popycha go. 

 
Scenka I: 

Uczniowie Nauczyciel 
Uczeń popycha  ucznia. Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 

należy się zachować: Powiedz: STOP! Przestań! 
 

reakcja: Stop 
Po wypowiedzeniu ,,stop” agresor odchodzi.  
 
 

Scenka II: 

Uczniowie Nauczyciel 
Uczeń popycha  ucznia.  
 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 

należy się zachować: Powiedz: STOP! Przestań! 
Reakcja: Stop 
Agresor nie odchodzi. Dalej zaczepia.  
 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 

należy się zachować: Spokojnie odejdź! 
Reakcja: Odejdź 
reakcja: uczeń atakowany odwraca się i 
odchodzi 

 

 
 

Scenka III: 

Uczniowie Nauczyciel 
Uczeń popycha  ucznia.  
 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 

należy się zachować: Powiedz: STOP! Przestań! 
Reakcja: Stop 
Agresor nie odchodzi. Dalej zaczepia.  
 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 

należy się zachować: Spokojnie odejdź! 
Reakcja: Odejdź 
Uczeń atakowany odwraca się i odchodzi ale 
agresor idzie za ofiarą i w dalszym ciągu 
atakuje 

 

 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 
należy się zachować: Powiedz dorosłemu! 

Reakcja: Powiedz 
Uczeń zgłasza nauczycielowi.  
 
  
 

A. Zgłoszenie: karta z pokoju nauczycielskiego 



 

A. Sytuacja II - Sytuacja wyjściowa: Uczeń spycha drugiego ucznia z ławki. 
 

Scenka I: 

Uczniowie Nauczyciel 
Uczeń spycha drugiego ucznia z ławki. 
 

Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 
należy się zachować: Powiedz: STOP! Przestań! 

reakcja: Stop 
Po wypowiedzeniu ,,stop” agresor odchodzi.  
 
 
 

Scenka II: 

Uczniowie Nauczyciel 
Uczeń spycha drugiego ucznia z ławki.  
 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 

należy się zachować: Powiedz: STOP! Przestań! 
Reakcja: Stop 
Uczeń nie odchodzi, próbuje w dalszym ciągu 
zepchnąć z ławki. 

 

 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 
należy się zachować: Spokojnie odejdź! 

Reakcja: Odejdź 
Uczeń atakowany wstaje i odchodzi.  
 
 
 

Scenka III: 

Uczniowie Nauczyciel 
Uczeń spycha  drugiego ucznia z ławki  
 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 

należy się zachować: Powiedz: STOP! Przestań! 
Reakcja: Stop 
Uczeń nie odchodzi, próbuje w dalszym ciągu 
zepchnąć z ławki. 

 

 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 
należy się zachować: Spokojnie odejdź! 

Reakcja: Odejdź 
Agresor idzie za ofiarą i w dalszym ciągu 
atakuje. 

 

 Nauczyciel prowadzący przerywa i pokazuje jak 
należy się zachować: Powiedz dorosłemu! 

Reakcja: Powiedz 
Uczeń zgłasza nauczycielowi.  
 
 

B. Zgłoszenie: karta z pokoju nauczycielskiego 
 
 
 
 



 
 
Reagowanie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Jaki masz problem? Co się stało? 

 

2. Czy powiedziałeś, by przestał? 

 

3. Czy odszedłeś?  tego pytania nie zadajemy, jeśli uczeń odpowiedział przecząco na poprzednie 

pytanie. Wówczas nauczyciel mówi: „Nie zastosowałeś się do zasad” i nie zajmuje się 

problemem ucznia. 

Jeśli na oba pytania dziecko odpowiada twierdząco, nauczyciel zajmuje się sprawą. 

UWAGA! Musimy wykazać się wyczuciem sytuacji. W wyjątkowych wypadkach zajmujemy się 

sprawą od razu. Może być tak, że uczeń po odejściu (mimo, że sprawca nie dokucza mu więcej) czuje 

się pokrzywdzony. Zgłasza to nauczycielowi. 

Ważne jest, aby i nauczycielom i uczniom uświadomić, że nasze działania mają na celu przede 

wszystkim ukształtowanie postawy „Chcę uniknąć konfliktu”. 

 


