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LEKCJE WYCHOWAWCZE - SCENARIUSZE 

wybór literatury za lata 2010-2020 

 ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej  

 w Koninie i jej filii 

 
 
WYDAWNICTWA  ZWARTE : 
  

 
1. BAJKOWE spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły 

podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : Rubikon, 2016                 
Sygnatura: 39609 (Koło) 
 

2. BYĆ (NIE)ZWYKŁYM wychowawcą / Anna Konarzewska. - Warszawa : Warszawska Firma 
Wydawnicza, 2019 
Sygnatura: 103396 (Konin) 
Sygnatura: 31692 (Słupca) 
 

3. DLACZEGO niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : 
Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 2010 
Sygnatura: 94882 (Konin)  
 

4. FILMOTERAPIA : scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych / Ewa Warmuz-
Warmuzińska. - Warszawa : Difin, 2015 
Sygnatura: 38204 (Koło) 
Sygnatura: 30220 (Słupca) 
 

5. FILMOTERAPIA w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze 
zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : Difin, 2013 
Sygnatura: 96598 (Konin) 
Sygnatura: 30221 (Słupca) 
 

6. GLOBALNIE - odpowiedzialnie : materiały dla nauczycieli / [Magdalena Noszczyk, Anita 
Ponikło, Tadeusz Szczepaniak ; scenariusze zajęć Małgorzata Wojnarowska]. - Kraków : 
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2011 
Sygnatura: 94652 (Konin) 
Sygnatura: 37290 (Koło) 
Sygnatura: 46144  (Turek) 
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7. JA I GRUPA : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2010 
Sygnatura: [czytelnia] 98628/371.3 (Konin) 
Sygnatura: 45715 (Turek) 
 

8. JA I MÓJ świat : scenariusze godzin wychowawczych / oprac. Maksymilian Cepiga i Ewa 
Miśkowiec. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2011 
Sygnatura: 97105 (Konin) 

 
9. JAK ROZWIJAĆ rozumienie społeczne? : program warsztatów dla młodzieży / Marta 

Białecka-Pikul, Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Stępień-Nycz, Iwona Sikorska, Szymon Nęcki, 
Martyna Jackiewicz, Anna Filip. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017 
Sygnatura: 48112  (Turek) 

 
10. JAK TOWARZYSZYĆ uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i 

scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : Difin, 2010  
Sygnatura: [czytelnia] 92954 (Konin) 
Sygnatura: 36601 (Koło) 
Sygnatura: 28460 (Słupca) 
Sygnatura: 46020  (Turek) 
 

11. KAKTUSY dojrzewania : scenariusze lekcji wychowawczych nie tylko dla gimnazjum / Ewa 
Molska. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 2011 
Sygnatura: [czytelnia] 94883/372[GW] (Konin) 
Sygnatura: 38985 (Koło) 
Sygnatura: 47171 (Turek) 
 

12. NAPASTOWANIE seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik. - 
Warszawa : Difin, 2011  
[zawiera scenariusze zajęć dla młodzieży] 
Sygnatura: 93197 (Konin) 
Sygnatura: 36907 (Koło) 
Sygnatura: 28854 (Słupca) 
Sygnatura: 45970 (Turek) 

 
13. NOWE scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - 

Warszawa : Difin, 2019 
Sygnatura: [czytelnia] 102617/372[WP] (Konin) 
Sygnatura: 39625 (Koło) 
 

14. SCENARIUSZE lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach 
szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : 
Difin, 2017 
Sygnatura: 101235 (Konin) 
Sygnatura: 38920 (Koło) 
Sygnatura: 30944 (Słupca) 



 
 

 

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE 

 

3 

 

 
15. SCENARIUSZE zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i            

rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2014 
Sygnatura: 98059 (Konin) 
Sygnatura: 38998 (Koło) 
Sygnatura: 30401 (Słupca) 
 

16. SZKOŁA wolna od dyskryminacji : materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze 
scenariuszami lekcji wychowawczych / aut. Kamila Raczyńska, Alina Synakiewicz. - Warszawa : 
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2013 
Sygnatura: [czytelnia] 98784/372[GW] (Konin)  
Sygnatura: 30246 (Słupca) 
 

17. TAJEMNICE i inne historie : scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w klasach 0-
IV / Jadwiga A. Hockuba. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 
Sygnatura: 100758 (Konin) 
Sygnatura 38738 (Koło) 
Sygnatura: 47645 (Turek) 
 

18. WYCHOWANIE do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie 
i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena 
Kud. - Warszawa : Difin, 2017 
Sygnatura: 102041 (Konin) 
Sygnatura 39504 (Koło) 
Sygnatura: 31245 (Słupca) 

 
19. WYCHOWANIE do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie 

i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Katarzyna Skolimowska, Marzena 
Kud. - Warszawa : Difin, 2018 
Sygnatura: 101709 (Konin) 
Sygnatura: 39463 (Koło) 
Sygnatura: 31246 (Słupca) 
 

20. WYCHOWANIE w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI 
szkoły podstawowej / Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : Difin, 2016  
Sygnatura: [czytelnia] 100336 /372[GW] (Konin) 
Sygnatura: 38545 (Koło) 
Sygnatura: 47251 (Turek) 
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ARTYKUŁY Z CZASOPISM: 
 

1. A PSIK! : scenariusz dla szkoły podstawowej mający z okazji Światowego Dnia Chorego. – 
(Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2015, nr 2, s. 37 
 

2. AGRESJA i przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 61-67  
[scenariusz lekcji dla uczniów liceum] 

 
3. AUKCJA systemu politycznego : scenariusz lekcji wychowawczej dotyczącej demokracji). - 

(Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2018, nr 9, s. 30-31  
[Scenariusz lekcji dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej] 
 

4. BARWY jesieni życia : scenariusz zajęć np. z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych (1 
października). - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2016, nr 9, s. 30-35 
[Scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum] 

 
5. „BO W ŻYCIU najważniejsza jest Twoja odpowiedź” : scenariusz zajęć np. z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją (23lutego) . - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2017, nr 
2, s. 24-27  
[Scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej] 

 
6. BOHATEROWIE z wczoraj, bohaterowie z dziś / Adam Zemełka // Psychologia w Szkole. - 

2013, nr 5, s. 26-27  
[scenariusz zajęć dla uczniów liceum] 

 
7. BUDOWANIE poczucia odpowiedzialności za swoje działania. - (Teczka nauczyciela) // 

Sygnał. - 2019, nr 5, s. 29-32  
[Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej] 
 

8. BYCIE uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel 
Buchowiecki // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23 
 

9. BYĆ jak Weronika / Małgorzata Sasin // Wychowawca. - 2017, nr 3, s. 34 
[Scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy II i III szkoły podstawowej] 
 

10. CHCIANE czy niechciane? : ciąże nastolatek w literaturze dla młodzieży / Agnieszka 
Olszanowska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 10, s. 28-29 
[Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły ponadpodstawowej] 
 

11. CO DZIŚ oznacza bycie patriotą? : scenariusz lekcji wychowawczej poświęconej kształtowaniu 
postaw patriotycznych. - (Teczka Nauczyciela) // Sygnał. - 2018, nr 9, s. 32-34 
[Scenariusz lekcji dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych] 
 

12. CO JEST dla mnie najważniejsze w życiu? - konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III / 
Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 20 
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13. CO ZROBIĆ, aby być lubianym... / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 21-

26  
[scenariusz dla uczniów liceum] 

 
14. CZEGO potrzebuję do szczęścia? : scenariusz lekcji etyki lub godziny wychowawczej 

inspirowany filozofią Diogenesa . - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2018, nr 9, s. 24 
[Scenariusz lekcji dla uczniów w wieku 11-12 lat] 
 

15. CZY LEPIEJ być plotkarzem, czy filozofem? : scenariusz lekcji etyki lub godziny z wychowawcą 
inspirowany filozofią Sokratesa. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2019, nr 6, s. 22-23 
[Scenariusz lekcji dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej] 
 

16. CZY PAMIĘTASZ o swoich skrzydłach? : scenariusz lekcji wychowawczej o marzeniach. - 
(Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2019, nr 7, s. 29 
[Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły podstawowej] 
 

17. CZY POTRAFIĘ przezwyciężyć stres? : scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie SP / 
Agnieszka Zajkowska // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 26 
 

18. CZY W BIBLIOTEKACH są skarby? : propozycja lekcji wychowawczo-bibliotecznej / Joanna 
Prokop // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, Wkładka metodyczna, s. I-IV 
[Zawiera konspekt lekcji wychowawczo-bibliotecznej dla klas I-III gimnazjum Kryminalna 
zagadka w bibliotece] 
 

19. CZYM dla ciebie jest sukces? : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VIII. - (Teczka  nauczyciela) 
// Sygnał. - 2018, nr 9, s. 25-27 
 

20. IDEAŁ, wzory osobowe i autorytet : scenariusz lekcji wychowawczej. - (Teczka nauczyciela) // 
Sygnał. - 2018, nr 6, s. 35-37 
[Scenariusz zajęć dla uczniów szkół średnich i gimnazjum] 
 

21. JAK POWSTAJE plotka? : scenariusz zajęć wychowawczych i świetlicowych dla uczniów klas I-
IV / Iwona Kopystecka // Wychowawca. - 2012, nr 2, s. 29 
 

22. JAK RADZIĆ sobie ze stresem? : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Małgorzata 
Kupijaj // Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 32 

 
23. JAK SOBIE radzić z własną i cudzą agresją? : scenariusz lekcji wychowawczej / Wioletta 

Rafałowicz // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 29 
 

24. JAK UCZYMY siebie i innych / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 17-23 
[scenariusz dla uczniów liceum] 
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25. JESTEM, czyli rozważania o byciu tu i teraz : scenariusz lekcji wychowawczej o uważności). - 
(Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2019, nr 9, s. 25-26 
[Scenariusz lekcji dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich] 
 

26. JESTEŚ konsumentem - masz prawo znać swoje prawa : scenariusz zajęć np. z okazji 
Międzynarodowego Dnia (Praw)Konsumenta (15 marca). - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 
2017, nr 3, s. 24-26  
[Scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum] 

 
27. JESTEŚ wyjątkowy - rozwijaj się! : scenariusz zajęć wychowawczych. - (Teczka nauczyciela) // 

Sygnał. - 2019, nr 6, s. 30-32 
[Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej] 
  

28. JĘZYK jest obrazem naszego świata : scenariusz zajęć np. z okazji Dnia bez Przekleństw (17 
grudnia). - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2016, nr 11, s. 24-26  
[Scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum] 

 
29. KIM JESTEŚ w chwili próby? : scenariusz lekcji wychowawczej dotyczącej zachowań w 

niesprzyjających okolicznościach. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2019, nr 6, s. 33-34 
[Scenariusz lekcji dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, I klasy liceum] 
 

30. KONFORMIZM, czyli sztuka dopasowania / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 
4, s. 31-34  
[scenariusz lekcji dla uczniów liceum] 

 
31. KOPERTY pełne głasków : scenariusz lekcji wychowawczej w klasach IV-VIII. - (Teczka 

nauczyciela) // Sygnał. - 2019, nr 4, s. 29-30 
 

32. KSZTAŁCENIE postawy empatycznej : scenariusz lekcji wychowawczej. - (Teczka    
nauczyciela) // Sygnał. - 2018, nr 2, s. 32-35  
[Scenariusz lekcji dla uczniów w  wieku 10-13 lat] 
 

33. LEPIEJ unikać porażek czy pokonywać je? : scenariusz lekcji przeznaczony do realizacji w 
klasach VI-VIII. - (Teczka    nauczyciela) // Sygnał. - 2019, nr 1, s. 31-33  
 

34. MASZ tę moc! Możesz zmieniać świat na lepsze CODZIENNIE. - (Teczka nauczyciela) // 
Sygnał. - 2019, nr 1, s. 34-36  
[scenariusz zajęć dla młodzieży] 
 

35. MASZYNA do tworzenia snów : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas IV-VIII. - 
(Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2018, nr 7, s. 37-38 
 

36. MIŁOŚĆ i jej rodzaje : scenariusz lekcji wychowawczej dla szkół ponadgimnazjalnych / 
Agnieszka Surdacka // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 30 
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37. MOBBINGOWI mówimy stanowcze nie! : scenariusze zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły 
podstawowej : spotkanie drugie / Monika Chorab // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28 
 

38. MOJE drogowskazy : scenariusz lekcji / Katarzyna Wituś // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 
16-18 
[Scenariusz lekcji wychowawczej lub na zajęcia w bibliotece szkolnej w gimnazjum] 
 

39. NA BŁĘDACH się uczymy  / Zuzanna Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 
151-157  
[scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum] 
 

40. NARKOTYKI - stop! : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum / Sylwia 
Błażejczak // Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 11 

 
41. NASTOLETNIE problemy i nie tylko… : scenariusz lekcji wychowawczej :  z wykorzystaniem 

opowiadań Anny Onichimowskiej Dziesięć stron świata / Agnieszka Szychowska // Biblioteka w 
Szkole. - 2015, nr 4, s. 12-13 
[Scenariusz lekcji dla uczniów klas II-III gimnazjum] 
 

42. NEGOCJACJE – scenariusz zajęć dla gimnazjalistów / Dorota Stawicka // Wychowanie na co 
Dzień. - 2011, nr 1/2 ,wkładka metodyczna, s. V-VIII 
 

43. NIE BIJĘ, nie krzywdzę, przewiduję konsekwencje : scenariusz. - (Teczka nauczyciela) // 
Sygnał. - 2015, nr 1, s. 28-30 
[Scenariusz dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej] 
 

44. NIE CHCĘ być odrzucony! : scenariusze zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej : 
spotkanie pierwsze / Monika Chorab // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28 
 

45. NIEZWYKŁA siła codziennej życzliwości : scenariusz zajęć np. z okazji Dnia Życzliwości (21 
listopada). - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2016, nr 10, s. 36-38  
[Scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum] 

 
46. O AGRESJI werbalnej : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy VI szkoły podstawowej / 

Anna Górecka // Wychowawca. - 2018, nr 5, s. 34-35 
 

47. O GRZECZNOŚCI, dobrych manierach czyli zasady i style zachowań młodzieży: scenariusze 
lekcji wychowawczych / Romana Bulanda-Frąckiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 3, 
s. 34-37 
 

48. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za własne wybory : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów 
gimnazjum / Aldona Rumińska // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 28-29   
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49. ORYGINAŁ jest lepszy niż kopia, pozostań sobą : scenariusz lekcji np. na Dzień Postaci z 
Bajek (15 września). - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2016, nr 8, s. 24-29  
[Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum] 
 

50. PIĘKNY, czyli jaki? : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VII. - (Teczka nauczyciela) // 
Sygnał. - 2018, nr 6, s. 31-32 
 

51. PIÓREM, dłutem i batutą służyć ojczyźnie: scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów 
szkoły ponadgimnazjalnej / Ewa Grzesiak // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 13-15 
 

52. PO CO komu altruizm? / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 43-47 
[scenariusz lekcji dla uczniów liceum] 
 

53. POD PRESJĄ stereotypów / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 25-28 
[scenariusz lekcji dla uczniów liceum] 

 
54. POSKROMIENIE przemocy : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkoły 

podstawowej). - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2018, nr 9, s. 28-29 
 

55. PRAWDZIWY przyjaciel to skarb : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej / 
Magdalena Hepner-Widło // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 21 
 

56. PROMUJ zdrowie! : (scenariusz zajęć do wykorzystania na 2 godzinach wychowawczych) / 
Agnieszka Fijałkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 15 
 

57. PRZEMOC niejedno ma imię : scenariusz. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2015, nr 1, s. 31-
32 
[Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej] 
 

58. PRZYJAŹŃ to… : scenariusz lekcji wychowawczej dla 3 klasy gimnazjum lub 1 klasy szkół 
ponadgimnazjalnych / Beata Szczelina // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 22-23 
 

59. RADZENIE sobie ze stresem : scenariusz zajęć wychowawczych). - (Teczka nauczyciela) // 
Sygnał. - 2019, nr 7, s. 25-28 
[Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej] 
 

60. ROZMOWY na całkiem łatwe tematy : cykl zajęć dla młodzieży / Agnieszka Olejarz // 
Biblioteka w Szkole . - 2013, nr 6, s. 16-19  
[spotkania dla młodzieży inspirowane książką Beaty Pawlikowskiej Teoria bezwzględności, czyli jak 
uniknąć końca świata] 
 

61. SAMOŚWIADOMOŚĆ to podstawa : scenariusz lekcji wychowawczej. - (Teczka nauczyciela) 
// Sygnał. - 2018, nr 3, s. 31-32  
[Scenariusz lekcji dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej] 
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62. SAVOIR VIVRE na co dzień, czyli dobre obyczaje w szkole i poza szkołą. : program 
edukacyjno-wychowawczy / Izabela Kamińska-Smolarek // Wychowanie na co dzień. - 2015, nr 
3 , wkładka metodyczna s. VII-XII 
[założenia programu oraz przykładowy scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum] 

 
63. SAVOIR-VIVRE na randce i cybermiłość. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2015, nr 2, s. 24-

26 
[Scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum] 
 

64. SZACUNEK : scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy IV – VI / Anna Kucharska – 
Zygmunt // Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 28-29 
 

65. SZPITALNE łóżko to nie szklana kapsuła : scenariusz zajęć np. z okazji Światowego Dnia 
Chorych (11 lutego) . - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2017, nr 2, s. 28-29  
[scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej] 

 
66. SZTUKA uważności, czyli jak widzieć drugiego człowieka? : scenariusz zajęć oparty na lekturze 

książki 13 powodów [Wydawnictwo REBIS]. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2017, nr 9, s. 30-
31  
[Scenariusz zajęć dla uczniów w wieku 15-17 lat] 
 

67. TELEFON komórkowy – przyjaciel czy wróg ucznia? : scenariusz lekcji wychowawczej w 
gimnazjum / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 44-46 
 

68. TRADYCJE świąt Bożego Narodzenia : (konspekt godziny wychowawczej) / Joanna Pelikan // 
Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 21-25 [konspekt lekcji dla uczniów szkoły podstawowej] 
 

69. TRZY lekcje nt. przemocy w gimnazjum / Krystyna Lewkowicz // Wychowawca. - 2014, nr 3, 
s. 29-31 
[Zawiera scenariusze lekcji: 1. Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe; 2. Lekcja przestrogi; 3. Co 
powinniśmy wiedzieć o przemocy?] 
 

70. TYLKO tu i teraz : scenariusz lekcji etyki lub godziny z wychowawcą inspirowany filozofią 
stoików. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2019, nr 6, s. 23-24 
[Scenariusz lekcji dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej] 
 

71. UCZUCIA - jak je okazywać? : scenariusz lekcji wychowawczej w klasie IV-V szkoły 
podstawowej / Anna Danek // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 30 

 
72. UŻYWKOM mówimy: NIE! : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz // 

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 11, s. 38-40  
[Scenariusz zajęć z młodzieżą] 
 

73. W POSZUKIWANIU istoty Wigilii : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej 
w gimnazjum / Edyta Brewczyńska // Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 26-27 
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74. WARTOŚĆ odpowiedzialności : scenariusz lekcji wychowawczej. - (Teczka nauczyciela) // 
Sygnał. - 2017, nr 11, s. 32-34 
[Scenariusze lekcji dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej] 
 

75. WARTOŚĆ odwagi : scenariusz lekcji wychowawczej. - ( Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2018, 
nr 2, s. 35-37 
[Scenariusze lekcji dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej] 
 

76. WARTOŚĆ patriotyzmu : scenariusz lekcji wychowawczej. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 
2018, nr 6, s. 37-38 
[Zawiera dwa warianty zajęć: dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dla starszych klas szkoły 
podstawowej i szkoły średniej] 
 

77. WARTOŚĆ przyjaźni : scenariusz lekcji wychowawczej. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 
2018, nr 6, s. 33-34 
[Zawiera dwa warianty zajęć: dla uczniów klas 0-III i uczniów szkół ponadgimnazjalnych] 

 
78. WARTOŚĆ przyjaźni : scenariusz zajęć dla klas V-VI szkoły podstawowej / Katarzyna 

Świątkiewicz, Paulina Kruszewska // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21 
 

79. WARTOŚĆ tolerancji : scenariusz lekcji wychowawczej. - (Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 
2018, nr 3, s. 29-30 
[Wariant lekcji dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej] 
 

80. WARTOŚĆ życzliwości : scenariusz zajęć z okazji Dnia Życzliwości. - (Teczka nauczyciela) // 
Sygnał. - 2017, nr 10, s. 33-34 
[Zawiera dwa warianty zajęć: dla uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VII szkoły 
podstawowej] 
 

81. WOLONTARIAT, czyli jak dobrze jest pomagać innym : scenariusz zajęć edukacyjnych / 
Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 28 
 

82. WSPÓŁNA praca to sukces : scenariusz zajęć wychowawczych dla uczniów klas IV-VII. - 
(Teczka nauczyciela) // Sygnał. - 2019, nr 5, s. 26-29 
 

83. WZRASTAĆ w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole 
ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II ) / Czesława Baś // Wychowawca. - 2010, 
nr 4, s. 20-21 
 

84. ZAGROŻENIA i korzyści w pracy z komputerem i Internetem: scenariusz zajęć na godzinę 
wychowawczą / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dodatek., Biblioteka 
Centrum Informacji. - 2013, nr 2, s. 17-18  
[scenariusz zajęć dla uczniów liceum] 
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85. ZBURZYĆ mur samotności : scenariusz zajęć dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej na 
podstawie książki Samotni.pl Barbary Kosmowskiej / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w 
Szkole. - 2016, nr 1, s. 14-16 
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