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Tytuł: Moje i twoje wartości  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Jest to materiał dydaktyczny przeznaczony do wykorzystania na lekcji wycho-

wawczej lub innej, podczas której omawiane będą treści związane z warto-

ściami. Ćwiczenie pokazuje różnorodność kulturową oraz wartości ważne 

w innych cywilizacjach. Uczy również poszanowania odmiennego światopoglą-

du. Ćwiczenie można wykorzystać przed przybyciem do klasy ucznia z innego 

kraju lub już w trakcie jego bytności.  

CELE OGÓLNE ĆWICZENIA 

 Uświadomienie uczniom, że każdy człowiek wyznaje określone wartości 

i kieruje się nimi w życiu.  

 Próba ustalenia wartości istotnych dla naszych uczniów i przedstawicieli 

różnych kultur.  

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Rozdaj uczniom „Tabelę wartości” i poproś, aby zapoznali się z umiesz-

czonymi tam wyrazami nazywającymi wartości. Zapytaj, czy wszystkie 

wyrazy są dla nich zrozumiałe. Porozmawiaj z uczniami na ten temat.  

 Krok 1. Poproś uczniów, aby zaznaczyli dwadzieścia wartości, z którymi 

się utożsamiają, które są dla nich ważne. 

 Krok 2. Poproś uczniów, aby z dwudziestu zaznaczonych wykreślili dwa-

naście, a zostawili osiem tych, które są dla nich najważniejsze. 

 Krok 3. Poproś uczniów, aby dokonali gradacji pozostawionych wartości 

od najważniejszej do najmniej istotnej. 

 Krok 4. Poproś uczniów, aby w parach wymienili się swoimi kartkami i po-

rozmawiali na temat wskazanych wartości. 

 Zapisz na tablicy wartości, które uczniowie uznali za najważniejsze, czyli 

umieścili na pierwszym miejscu. Powstanie zbiór wartości grupy, do której 

należą. 
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 Porozmawiaj z uczniami na temat tych wartości, które pojawiały się naj-

częściej. 

CZAS REALIZACJI:  

 45 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 20 osób. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 tabela wartości dla każdego ucznia (Załącznik nr 1). 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 czas potrzebny na przygotowanie kserokopii tabeli wartości. 

KOMENTARZ 

Dla każdego człowieka ważne jest w życiu coś innego. Życie w zgodzie z warto-

ściami przyczynia się do poczucia satysfakcji. Ważne jest, aby wzajemnie oka-

zywać sobie szacunek, wiedzieć, co jest dla nas i dla innych drogowskazem 

życiowym. 
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Załącznik nr 1. 

Tabela wartości 

AUTENTYCZNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO CIERPLIWOŚĆ CIEKAWOŚĆ CZUŁOŚĆ 

PRAWOŚĆ DELIKATNOŚĆ DUMA DYSKRECJA STABILNOŚĆ 

ELASTYCZNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ ENTUZJAM GODNOŚĆ BLISKIE RELACJE 

HARMONIA HONOR NIEZALEŻNOŚĆ NADZIEJA DOSKONAŁOŚĆ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODWAGA KONSEKWENCJA KREATYWNOŚĆ CZYSTOŚĆ 

OTWARTOŚĆ KOMPETENCJA PASJA POGODA DUCHA PRESTIŻ 

POMOC INNYM PRAWDA POKORA PROSTOTA PRZYJAŹŃ 

RADOŚĆ SZCZĘŚCIE SPONTANICZNOŚĆ PRZYJEMNOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ 

RZETELNOŚĆ SZACUNEK SZCZODROŚĆ RODZINA SPOKÓJ 

SZLACHETNOŚĆ TWÓRCZOŚĆ TOLERANCJA SŁAWA TROSKLIWOŚĆ 

UCZCIWOŚĆ WYROZUMIAŁOŚĆ SPOKÓJ STANOWCZOŚĆ WIERNOŚĆ 

WRAŻLIWOŚĆ ZAUFANIE WIARYGODNOŚĆ ZADOWOLENIE ZAANGAŻOWANIE 

ZDROWIE ZARADNOŚĆ ROZWÓJ RYZYKO ROZWAGA 
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