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Czas trwania:

• 45 minut

Korzyści dla ucznia:

• wzmocni poczucie własnej wartości 
• zwiększy świadomość mocnych stron
• zwiększy akceptację siebie
• wskaże związek między poczuciem własnej wartości, a spełnionym, wartościowym życiem na przykładzie Martyny 

Wojciechowskiej

Metody pracy: 

• pogadanka
• burza mózgów
• praca indywidualna
• dyskusja

Środki dydaktyczne:

• kolorowe karteczki 
• kartki
• fl amastry
• słoik
• kolorowa piłeczka

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel pyta uczniów, czym według nich jest pewność siebie. Możliwe odpowiedzi: odwaga, akceptacja siebie, 
nieprzejmowanie się krytyką innych, śmiałość, przebojowość, itp.

2. Nauczyciel pyta uczniów czy warto być pewnym siebie? Co zyskujemy, gdy znamy swoją wartość? Przykładowe 
odpowiedzi: jesteśmy mniej zestresowani, szczęśliwsi, nie boimy się wystąpień publicznych, łatwiej nam się żyje,
realizuje cele, spełnia marzenia, itp.
Wszystkie odpowiedzi zapisywane są na tablicy.

3. Na stoliku ustawionym na środku klasy nauczyciel stawia słoik. Rozdaje uczniom kolorowe karteczki, na których 
uczniowie zapisują, co decyduje o pewności siebie. Słoik szybko się zapełnia.
Wniosek: wiele czynników wpływa na naszą pewność siebie. Nie rodzimy się pewni siebie, musimy pracować nad
poczuciem własnej wartości. Dzięki różnym ćwiczeniom możemy wzmocnić nasze poczucie wartości, sprawić,
że będziemy się lepiej czuli w swoim ciele.
Przykładem osoby, która dzięki pasji i pewności siebie odniosła sukces jest Martyna Wojciechowska.
Nauczyciel opowiada uczniom o bohaterce, korzystając z informacji zawartych na ofi cjalnej stronie internetowej
Martyny Wojciechowskiej https://martyna.pl/bio.

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lekcja pewności siebie z Martyną Wojciechowską
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4. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia Martyny Wojciechowskiej (załącznik nr 1). Na wszystkich zdjęciach Martyna wydaje 
się być szczęśliwą kobietą. Co sprawia, że tak się czuje? Możliwe odpowiedzi: pasja, podróże, otwartość na innych ludzi, 
pewność siebie, ciekawość świata, świadomość swych mocnych stron.

5. Nauczyciel podkreśla, że każdy z nas ma swoje mocne strony oraz różne sukcesy na koncie, tylko czasem o tym 
zapominamy. Nauczyciel proponuje uczniom ćwiczenie „Ręce osiągnięć” polegające na odrysowaniu swych dłoni na 
kartce oraz wpisaniu na palcach lewej dłoni osiągnięć, z których są dumni, a na palcach prawej dłoni swoich mocnych 
stron. Chętni uczniowie odczytują swoje zalety i sukcesy.

6. Nauczyciel przypomina uczniom, że na pewność siebie mają też wpływ inni. Chcemy być częścią pewnej grupy i czuć 
się dobrze w jej obrębie. Taką grupą może być klasa. Pamiętajmy o tym i starajmy się nie krytykować siebie. Pomoże nam 
w tym ćwiczenie „Komplementy”.
Nauczyciel prosi uczniów, by usiedli w kręgu. Każdy uczeń po kolei rzuca do wybranego kolegi kolorową piłeczkę, 
mówiąc mu coś miłego. Następnie uczeń odrzuca piłeczkę do kolejnej osoby, mówiąc kolejny komplement.
I tak aż do ostatniej osoby. Wniosek: warto podkreślać mocne strony innych osób.

7. Nauczyciel informuje, że w byciu pewnym siebie bardzo pomaga posiadanie jakiejś pasji. Ona dodaje skrzydeł, sprawia, 
że jesteśmy szczęśliwi i lubimy siebie. O tym, jak ją odnaleźć w ciekawy sposób mówi Martyna Wojciechowska. 
Wyświetlamy krótki fi lm: https://www.youtube.com/watch?v=fcwBsAUDFqc. 

8. Nauczyciel prosi uczniów, by odpowiedzieli na pytania (załącznik nr 2), które pomogą im odnaleźć własną pasję.
Chętni uczniowie omawiają swoje odpowiedzi. 

9. Razem z pasją pojawiają się związane z nią marzenia oraz cele, które chcemy osiągnąć. Być może zacząłeś się uczyć 
grać na gitarze i Twoim marzeniem jest koncert w czasie uroczystości szkolnej. W jaki sposób spełnić to marzenie? 
Najważniejsze to mieć dobry plan. Nauczyciel wyświetla uczniom fi lm, w którym Martyna Wojciechowska opowiada,
jak zdobyła Koronę Ziemi: https://www.youtube.com/watch?v=O0fkApFNvuM.
Następnie nauczyciel prosi uczniów o wypełnienie schematu ułatwiającego zaplanowanie realizacji celu (załącznik nr 3).

10. Podsumowanie 
Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi uczniów, by dokończyli zdania: 
„Na zajęciach odkryłam, że….”, 
„Kończę je w dobrym nastroju, ponieważ….”.
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Załącznik nr 1 

Zdjęcia ze strony www.martyna.pl
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Kiedy i w jakiej sytuacji (pracując nad czymś) straciłeś/aś poczucie czasu?

O czym Twoi znajomi mówią, że jesteś w tym naprawdę dobry/dobra?

Na jakie tematy dyskutujesz ze swoimi znajomymi?

Co lubisz robić w wolnym czasie?

Czuję się szczęśliwy/a, gdy…

Odpowiedz na pytania:
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 


