
Komu zaufaæ? 

Cel g³ówny
Uczniowie:

4 rozpoznaj¹ osoby, którym mo¿na zaufaæ i nawi¹zaæ z nimi przyjaŸñ
4 nie poddaj¹ siê emocjom w kontaktach z nieznajomymi.

Cele operatywne
Uczniowie:

4 wymieniaj¹ cechy osoby, której mog¹ zaufaæ,
4 dostrzegaj¹ rolê rodziny i sprawdzonych przyjació³ w nawi¹zywaniu bliskich relacji,
4 krytycznie podchodz¹ do stanów emocjonalnych,
4 s¹ œwiadomi zagro¿eñ wynikaj¹cych z pochopnego powierzenia komuœ swych sekretów i swego 

bezpieczeñstwa. 

Metody i techniki pracy:
4 „s³oneczko”, 
4 dyskusja, 
4 ogl¹danie filmu.

Œrodki dydaktyczne:
4 karteczki,
4 film: „ ”, 
4 du¿y arkusz papieru, 
4 mazaki,

1. Nauczyciel rozdaje uczniom po dwie karteczki i prosi, by wypisali na ka¿dej z nich po jednej osobie, 
której ca³kowicie ufaj¹, nastêpnie zaœ podeszli do arkusza papieru, zawieszonego na œcianie lub tablicy, 
na którym w œrodku widnieje napis: „komu zaufaæ”, i przylepili je w odpowiednim miejscu, tak, by 
powsta³y „promienie” tzw. „s³oneczka”, sk³adaj¹ce siê z tych samych okreœleñ. 
Poprzez rozmowê uczniowie dokonuj¹ krótkiej, ogólnej charakterystyki wyszczególnionych osób. 

2. Projekcja filmu „3 love”.

3. Dyskusja nad filmem kierowana odpowiednimi pytaniami, uwagami nauczyciela, w celu uœwiado-
mienia sobie przez uczniów, ¿e wa¿na jest ostro¿noœæ w zawieraniu bliskich znajomoœci, czyli nie 
poddawanie siê emocjom czy presjom. Najlepiej gdy sami uczniowie dojd¹ do nastêpuj¹cych wniosków:

4  zaufaæ mo¿na tylko sprawdzonym osobom, na pewno rodzinie,
4  mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e ktoœ znany zabawi siê naszym kosztem – jak kole¿anka, która udawa³a 

wielbiciela; potrzeba ostro¿noœci,
4  odpowiedzialne dzia³anie to takie, które nie stworzy dla nikogo zagro¿enia,
4 na pierwsze spotkanie z kimœ poznanym przez Internet nale¿y udaæ siê w towarzystwie 

przyjació³, i to w miejsce publiczne.

4. Uczniowie w ramach zadania domowego, maj¹ w dobranych zespo³ach, pisemnie, u¿ywaj¹c jak 
najwiêcej argumentów, wyperswadowaæ fikcyjnej kole¿ance pójœcie w pojedynkê na internetow¹ 
randkê. 
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