
SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ 

Szkoła: Gimnazjum  

Czas: 45 min. 

Temat zajęć: Warto pomagać! Akcje charytatywne i nie tylko- wolontariat. 

 

Cele ogólne: 

- zapoznanie uczniów z ideą akcji charytatywnych, 

- zapoznanie uczniów z ideami i działalnością organizacji pożytku publicznego, 

- podkreślenie znaczenia wolontariatu, 

- zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym. 

Cele operacyjne: 

Po zajęciach uczniowie powinni: 

- wiedzieć kim są wolontariusze; 

- wiedzieć w jaki sposób można wspierać akcje charytatywne; 

- umieć wytłumaczyć, czym są organizacje pożytku publicznego; 

- umieć określić jak można wspomagać finansowo organizacje pożytku publicznego; 

- rozumieć potrzebę niesienia pomocy innym. 

Metody zajęć: pogadanka, wykład, burza mózgów 

Pomoce: arkusze papieru, pisaki, czyste kartki 

Przebieg zajęć: 

Nauczyciel przypomina zasady obowiązujące podczas zajęć (szanujemy się wzajemnie, 

słuchamy drugiej osoby, nie krytykujemy i nie wyśmiewamy, chęć zabrania głosu 

sygnalizujemy podniesieniem ręki, czekamy na swoją kolej) 

1) Zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 

2) Rozmowa o sposobach niesienia pomocy innym poprzedzona burzą mózgów (klasa 

podzielona na trzy grupy, każda grupa otrzymuje karton i flamastry) i prezentacją pomysłów: 

a) Jak można pomagać innym? 

b) Dlaczego pomagamy innym? 

c) Jakie znasz organizacje, stowarzyszenia, przedsięwzięcia, itp., które mają na celu 

pomaganie ludziom lub zwierzętom? 

3) Rozmowa na temat wolontariatu. 



- wyjaśnienie terminu wolontariusz; 

- rozmowa o znaczeniu wolontariatu; 

- przedstawienie przez nauczyciela informacji, w jaki sposób można zostać wolontariuszem 

oraz jakie korzyści niesie wolontariat; 

Najpopularniejszą formą pomocy jest wolontariat. Jest to praca, za którą nie dostaje się 

finansowego wynagrodzenia. Jest wiele instytucji, które oczekują na wolontariuszy. Wybór 

miejsca zależy od zainteresowań, potrzeb i pasji wolontariusza. Można pomagać dzieciom 

(np. w Świetlicy Środowiskowej) w odrabianiu lekcji, opiekować się zwierzętami ze 

schroniska, odwiedzać/czytać książki ludziom w Domu Kombatanta. Najlepiej skontaktować 

się z Centrum Wolontariatu i zastanowić się jaka praca najbardziej będzie nam odpowiadać. 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie mieści się na przy ul. Dworcowej 19; strona 

internetowa 

www.polites.org.pl 

Choć wolontariat to praca za darmo, można z niej czerpać dla siebie wiele różnych korzyści: 

 wdzięczność od ludzi, którym się pomogło; 

 świadomość, że robi się coś naprawdę wartościowego i swoim działaniem choć trochę 

zmienia świat na lepszy; 

 możliwość nauczenia się wielu rzeczy w praktyce; 

 zdobycie doświadczenia, ważnego przy staraniu się o pracę (pracodawcy cenią ludzi, 

którzy są aktywni od szkolnych lat); 

 rozwój interpersonalny, nauka tolerancji i wyrozumiałości dla ludzkiej słabości; 

 wchodząc w świat nowych relacji między ludźmi nabiera się wprawy w pracy w 

zespole; 

 możliwość nawiązania wielu ciekawych i wartościowych znajomości, które z czasem 

mogą przerodzić się w prawdziwą przyjaźń; 

4) Zabawa w planowanie wolontariatu: uczniowie na kartkach piszą a następnie odczytują, 

gdzie hipotetycznie sprawują wolontariat oraz w jaki sposób pomagają innym. 

5) Rozmowa na temat akcji charytatywnych. 

- wyjaśnienie czym są akcje charytatywne 

- rozmowa o sposobach przyłączenia się do akcji: Iskierka Radości, WOŚP, zbiórka nakrętek, 

pomoc bez wydawania pieniędzy (klikanie na stronach organizacji charytatywnych, np. 

www.polskieserce.pl, www.pajacyk.pl, www.okruszek.org.pl, 

6) Podsumowanie zajęć. 

 

Opracował: Przemysław Landowski- nauczycie w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie 


