
Aneta Baczyńska-Rostkowska Stowarzyszenie INNE jest piękne w Gdańsku 

Scenariusz napisany w ramach konkursu organizowanego przez Zespołu Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 w Gdańsku ze wsparciem Wydawnictwa Literatura 

  

„Moje prawa – ważna sprawa!” 
 

 

Cele lekcji: 

 Nabycie przez Uczniów  wiedzy ogólnej nt. treści artykułów Konwencji o Prawach 

Dziecka oraz podkreślenie XXV rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

tego dokumentu (20.11.1989.) 

 Zbudowanie kontekstu do dobrego rozumienia praw dziecka w odniesieniu do 

współczesnej sytuacji, możliwości i problemów dzieci  

 Pobudzenie uczniów do  wyrażenia swoich myśli i opinii w twórczości plastycznej, 

literackiej  

 Rozwój postawy pro-społecznej i pro-aktywnej  

 Rozwój poczucia własnej wartości i sprawczości  

 

Odbiorcy, uczestnicy: Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych  

 

Metody: Zajęcia są prowadzone metodami interaktywnymi, z użyciem dramy, burzy mózgów, 

symulacji, co pozwala na bezpośrednie doświadczenie uczuć i emocji oraz  sprawdzenie 

efektów w rozwoju nowej jakości myślenia i działania.  

 

Spodziewane rezultaty: 

Po zakończeniu zajęć Uczestnicy – Uczniowie będą mieli większą świadomość swoich praw 

oraz wiedzy o konsekwencjach ich posiadania.  

Będą lepiej rozumieć osobistą przestrzeń i granice osobistej przestrzeni innych ludzi  

Pogłębią swoje umiejętności komunikacyjne w tym nauczą się zachowań ukierunkowanych 

na empatię, poszanowanie godności, wartości i praw innych ludzi.  

   

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne:  

 

Przebieg lekcji:  

 

Przed realizacją lekcji nauczyciel dzieli klasę na 2 grupy i  prosi o przygotowanie materiałów 

dotyczących praw.   

Każda z grup ma przygotować prezentację po 10 minut. Aby stworzyć prezentacje uczestnicy 

mogą skorzystać z różnych źródeł wiedzy -  internetu, książek i czasopism oraz powinni 

wzbogacić swoją opowieść o przykłady, ilustracje,  opisy pozwalające dobrze zrozumieć 

temat. Na przygotowanie zadań  Uczniowie mają 2 tygodnie czasu.  Nauczyciel zachęca 

dzieci do konsultacji z osobami, które na co dzień, zawodowo zajmują się prawami.  

 

Grupa 1: przygotowanie prezentacji nt. Czym są prawa – co to właściwie znaczy mieć prawo 

– jakie są definicje   

Grupa 2: przygotowanie prezentacji nt. Co to jest Konwencja o Prawach Dziecka, kto i z 

jakiego powodu ją opracował  

 

 

  



Lekcja 1.  

Prezentacja, grupa 1  – 10 minut   

Czym są prawa – co to właściwie znaczy mieć prawo – jakie są definicje?   

 

Dyskusja na forum – 10 min 

Pytania do dyskusji -  dyskusję moderuje nauczyciel  

 – jakie jeszcze znacie prawa, 

- po co są te prawa,    

- jak na co dzień prawa te są  przestrzegane? 

- które prawa lubicie, które są dla Was trudne do przyjęcia? Z jakiego powodu.   

Po dyskusji nauczyciel podsumowuje wypowiedzi Uczniów podkreślając najbardziej istotne 

informacje wprowadzając równocześnie w temat Praw Dziecka.  

 

Prezentacja,  grupa 2 – 10 min  

Co to jest Konwencja o Prawach Dziecka, 

Dyskusja na forum:  

Po co ustalono Konwencję o Prawach Dziecka?  

Kto stoi na straży Praw Dziecka w Polsce?  

Czy znacie przykłady z własnego życia o łamaniu praw Dziecka?  

Które z wymienionych w Konwencji Praw są dla Was szczególnie ważne?   

 

Zadanie: burza mózgów w grupach – 5-7 min.  

Nauczyciel dobiera dzieci w grupy w taki sposób, aby dzieci pracowały wspólnie nad 

ważnym dla nich prawem, z uwzględnieniem zasad burzy mózgów 

W każdej grupie  powinno być maksymalnie 5 osób  

Uczestnicy w każdej grupie przygotowują informację jakie są konsekwencje i obowiązki 

wynikające z posiadanego prawa – ustalonego jako ważne dla danej grupy.   

Prezentacja na forum – podsumowanie nauczyciela.  

 

Lekcja alternatywna kl. 6  

Po uprzednim przygotowaniu, zaznajomieniu Uczniów  z Kartą Praw Dziecka Uczniowie 

maja za zadanie przeprowadzić debatę.  

Temat debaty:  Konwencja o Prawach Dziecka to dokument, który jest sprzeczny z prawami 

dorosłych.   

Debata oksfordzka –nauczyciel informuje czym jest debata oksfordzka (rodzaj debaty, 

w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony 

przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą w odniesieniu do konkretnych artykułów. 

Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do 

pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedz)  

Nauczyciel wyłania 2 osoby pełniące role marszałka i sekretarza, pozostałe dzieci dzieli na 

dwa zespoły.     

 

Jedna grupa ma za zadanie przygotować argumentację  na korzyść tej tezy   

Druga grupa ma za zadanie przygotować argumentację na obalenie tej tezy  

 

Podsumowanie dyskusja przy udziale nauczyciela – moderatora ma na celu podkreślenie:  

Każdy ma prawo mieć swoją opinię i wszyscy w tej kwestii są wygrani  

Kiedy coś jest dla nas ważne, jest naszą wartością a inni to negują czujemy się źle, 

potraktowani niesprawiedliwie- podobnie jest z innymi ludźmi, kiedy, ktoś łamie ich prawa 

Każdy ma prawo dbać o przestrzeganie jego praw z uwzględnieniem, że inni też mają prawa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Debata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Debata_oksfordzka#cite_note-2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Debata_oksfordzka#cite_note-2


Prawa  dzieci funkcjonują w symbiozie z prawami dorosłych  

Prawa dzieci wspierają je  we wzrastaniu do dorosłości  

 

Na zakończenie nauczyciel dokonuje tworzy dwie nowe grupy które opracowują zestaw 

informacji  

CO NAM DAJE POSIADANIE PRAW  

DO CZEGO NAS ZOBOWIĄZUJE POSIADANIE PRAW  

 

 

   

Lekcja 2.  

Uczniowie klasy 4 -6  

Nawiązanie do tematyki poprzedniej lekcji o prawach i Konwencji Praw Dziecka  

Pytania do rozmowy: 

co zapamiętaliście,  

co było dla was szczególnie ważne podczas tamtej lekcji,  

na co zwróciliście uwagę, czy rozmawialiście z kimś dorosłym na ten temat  

 

Dziś zabiorę Was w na chwile do świata pewnego młodego człowieka… 

Nauczyciel  czyta opowiadanie Komórka z książki MOJE PRAWA - WAŻNA PRAWA  

PYTANIA DO DYSKUSJI do słów…. chciał uciec jak najdalej od obozu, chłopaków i tego 

okropnego upokorzenia… 

 

 

Jakie główne postacie występują w opowiadaniu ….- Bartek, Mama, pan Jacek, koledzy z 

pokoju  

Która z postaci jest Ci najbliższa – podobnie zachowałbyś się na jej miejscu  

 

Którzy bohaterowie zachowywali się zgodnie z poszanowaniem praw o których 

rozmawialiśmy i które zostały uwzględnione w konwencji praw dziecka  

 

Jestem ciekawa jakie zakończenie dopisalibyście do tej historii… Jak Ty byś postąpił…. 

Uczniowie ustalają w mniejszych grupach krótki scenariusz zdarzeń wieńczących tę trudną 

sytuację.  

 

Na zakończenie nauczyciel czyta zakończenie opowiadania z książki.  

 

Po wysłuchaniu wszystkich wersji Uczniowie wspólnie decydują, które zakończenie 

najbardziej im się podobało.  

 

 

 

Lekcja 3.  

Do realizacji zajęć nauczyciel przygotowuje po 1 zestawie  dla każdego ucznia 

wylistowanych i pociętych pojedynczo tytułów praw  

 

Zadanie numer 1.  

Proszę abyście ułożyli prawa w kolejności od najważniejszej dla Was do najmniej ważnej.  

Po wykonaniu zadania Uczestnicy czytają swoje rankingi przy uważnym słuchaniu reszty 

Uczniów.  



Po przeczytaniu uczniowie mają za zadanie zidentyfikować te osoby,  których rankingi są do 

siebie podobne. Na tej podstawie powinno powstać nie więcej niż 4 zespoły.  

 

Zadanie 2.  

Teraz chcę abyście w każdej grupie stworzyli jeden wspólny ranking, co do którego wszyscy 

będziecie zgodni. Po zakończeniu grupy prezentują swoje rankingi na forum.  

Pytania po zakończeniu zadania przez Uczniów:  

czy było łatwo dojść do porozumienia,  

co ułatwiało dojście do porozumienia 

co utrudniało dojście do porozumienia 

jak się dogadaliście  

Nauczyciel podkreśla czynniki dochodzenia do porozumienia pomimo odmiennych 

„ważności” – słuchanie, akceptacja, empatia, szacunek  

 

Zadanie 3  

Proszę aby każda z grup wyłoniła jednego przedstawiciela, który będzie reprezentował Wasz 

ranking na forum. Można przyjąć, ze jest to osoba, która będzie stała na straży Waszych praw.  

Po wyłonieniu 4 osób - przedstawicieli grup nauczyciel przekazuje kolejną instrukcję:   

Jesteście reprezentantami rankingu praw swoich kolegów i koleżanek z grupy. Pamiętając o 

tym jak ważny jest dla nich wspólnie utworzony ranking chce abyście teraz we 4 stworzyli 

jeden wspólny ranking, co do którego wszyscy będziecie zgodni.  

Ważne – na każdym z etapów ważne jest podanie czasu przygotowania rankingu.  

 

Podsumowanie:  

Z pomocą nauczyciela Uczniowie dokonują podsumowania i wyłonienia wniosków  

Dotyczyć one powinny m.in.   

Prawa i ich ważność są sprawą indywidualną  

Nieżalenie od indywidualnej ważności praw szanujemy swoje wybory  

Łamanie wartości, ważności innych ludzi a prawa do nich należą są powodem powaznych 

konfliktów.  

Chcąc unikną konfliktów i nieporozumień należy uznać wazność praw innych bez uciekania 

się do rezygnacji z własnych praw i opinii  

Inne zdanie, opinie, wartości są przyjmowane przez innych ludzi pod warunkiem wzajemnego 

ich respektowania.  

 

 

 

 

Lekcja 4   

 

Do realizacji zajęć nauczyciel przygotowuje po 1 zestawie  dla każdego ucznia 

wylistowanych i pociętych pojedynczo tytułów praw: 

Zadanie numer 1  

Spośród wszystkich praw wybierzcie jedno , którego  respektowanie przez innych jest dla 

Was najtrudniejsze oraz jedno, które jest najłatwiejsze.  

Na przykład – jest mi trudno spowodować, aby mój brat pozwolił mi korzystać z komputera, 

chcę aby moja siostra nie podsłuchiwała moich rozmów z kolegami…etc ..  

  

Uczniowie wymieniają informacje na temat swoich wyborów. Proszę teraz abyście usiedli w 

takich grupach, gdzie wybór najtrudniej respektowanego przez innych prawa jest takie samo 



jak Wasze. Opracujcie proszę listę kilku sytuacji kiedy, macie poczucie, ze Wasze prawo jest 

łamane… 

Powstałe sytuacje mają stać się bazą do ćwiczeń  

 

W następnej kolejności każda z grup podaje przykład trudnej sytuacji. Nauczyciel pyta kto z 

pozostałych uczniów wymienił prawo, którego sytuacja dotyczy jako to, którego 

respektowanie przez innych  jest dla niego łatwe oraz prosi o podanie sposobu jak sobie z tym 

można poradzić.  

 

Aby sprawdzić skuteczność podanego sposobu osoba z problemem odgrywa rolę tego, który 

nie respektuje czyjegoś prawa natomiast osoba, która ma łatwość aby sobie z tym poradzić 

wchodzi w rolę odgrywając swój sposób.  

Odgrywanie ról kończy podsumowanie – najpierw uczniów potem nauczyciela  

Nauczyciel pilnuje aby dochodzenie do porozumienia odbywało się z poszanowaniem praw 

obu stron – bez agresji, manipulacji, szantażu itp.  

Nauczyciel podkreśla skuteczne zachowania i wypowiedzi  

 W zależności od dynamiki  pracy ważne jest aby każda grupa mogła zaprezentować 

przynajmniej jedną trudną sytuację związaną z respektowaniem prawa  

 

Podsumowanie:  

Co Wam się podobało?  

Co uważacie za przydatne?  

Czy zauważyliście, że każdy z Was potrafi dobrze sobie poradzić w sytuacjach, które 

wymagają respektowania Waszych praw? Możecie korzystać wzajemnie ze swoich 

umiejętności. 

Można też zrobić rundę – powiedz o jednej ważnej dla Ciebie informacji którą zapamiętałeś.     

 

 


