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Temat: Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń, miłość – czy znasz różnice?

 Motto: „Jeśli chcesz być przyjacielem bądź wart przyjaźni”

Cele dla ucznia:
 umiem  określić swoje mocne strony,
 wiem, że moje zachowanie i emocje mają wpływ  na innych ludzi, 
 znam  różnice między koleżeństwem a przyjaźnią,
 potrafię podać  cechy dobrego koleżeństwa, dobrej przyjaźni.

Drogi uczniu,

1. Zastanów się przez chwilę nad odpowiedzią na pytania:

  Jakie cechy waszego charakteru zyskują najwięcej sympatii kolegów i koleżanek?
  Jaki jestem dla innych?

2. Przeczytaj poniższy tekst. Zastanów się nad jego treścią. 

Pewnego razu, był sobie chłopiec z bardzo trudnym charakterem. Jego ojciec dał mu paczkę 
gwoździ i powiedział mu, żeby przybijał jeden gwóźdź do płotu w ogrodzie za każdym razem, gdy 
straci cierpliwość lub pokłóci się z kimś.
Pierwszego dnia chłopiec przybił 37 gwoździ do płotu w ogrodzie.
W następnym tygodniu chłopiec nauczył się kontrolować i liczba wbitych gwoździ malała z dnia na
dzień. Chłopiec odkrył, że łatwiej jest mu kontrolować się, niż przybijać młotkiem gwoździe do 
płotu.
W końcu nadszedł dzień, w którym chłopiec nie przybił ani jednego gwoździa do ogrodowego 
płotu. Poszedł do ojca i powiedział mu, że tego dnia nie musiał wbić żadnego gwoździa.
Ojciec odpowiedział mu wtedy, by wyjmował jeden gwóźdź za każdy dzień,
w którym ani razu nie straci cierpliwości. Minęło wiele dni i nareszcie chłopiec mógł oznajmić 
ojcu, że wyjął wszystkie gwoździe z płotu.
Wtedy ojciec zaprowadził go do ogrodu i rzekł:
- Synu, zachowałeś się dobrze, ale spójrz ile dziur pozostawiłeś w tym płocie. Nigdy nie będzie tak 
samo. Gdy pokłócisz się z kimś i powiesz mu niemiłe słowa, pozostaną rany – jak te dziury w 
płocie.
Twoje złe słowa, gesty, emocje, twoje złe zachowanie pozostawią w drugim człowieku takie „rany”.
Nie ma znaczenia, ile razy powiesz „przepraszam” – rany pozostaną.
Rany spowodowane słowem, bolą tak samo, jak rany fizyczne.

To była wielka nauka dla małego chłopca.

I ty pamiętaj o wielkich prawdach.
Pamiętaj również, że masz moc nie tylko zadawania ran, ale i czynienia dobra. Każdy twój uśmiech
i życzliwe słowo, mogą być najpiękniejszą rzeczą, jaka komuś przydarzyła się tego dnia. Rozdawaj 
je jak najpiękniejsze kwiaty...



Moi drodzy, chcę abyście wiedzieli, że warto pielęgnować dobro w sobie. Wierzę, że niedługo znów
zobaczymy się w szkolnych murach. A ta rozłąka spowodowana obecnym stanem epidemicznym 
tylko umocni waszą przyjaźń. 

Skoro jesteśmy przy przyjaźni... Zastanówcie się proszę jaka jest różnica między koleżeństwem a 
przyjaźnią?

KOLEŻEŃSTWO
 Wspólne uczestnictwo w jakimś większym lub mniejszym zespole ludzi,
  Rodzaj więzi, która wynika z przynależności do danej grupy np.: kolega z tego samego podwórka,
  Bezinteresowność,
  Szczerość,
  Życzliwość,
 Wyrozumiałość
  Solidarność,
  Cierpliwość
 Gotowość do wspólnej zabawy, itp.

PRZYJAŹŃ
  Pomoc w trudnych chwilach,
 Wzajemne zwierzania,
 Akceptacja drugiego człowieka - widzenie w nim dobra,
  Poznawanie siebie dzięki drugiej osobie,
  Przyjemność ze wspólnie spędzanego czasu,
 Wierność,
  Lojalność,
  Bycie ze sobą na dobre i na złe
  Powierzanie sobie sekretów itp.

Życzę Wam, aby otaczali Was sami życzliwi ludzie, których będziecie mogli nazwać swoimi 
przyjaciółmi.

 


