
 

     ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ          KLASA 6                                            (12.11.2020) 

Temat: Czym jest przyjaźń? Jak być przyjacielem? 

1. "Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszą rzeczą jest prawdziwy przyjaciel" - 

powiedział św. Jan Chryzostom. 

 

Każdy chce mieć przyjaciela, ale nie każdy umie tak postępować by przyjaciół znaleźć i by 

przyjaźń była trwała. Co byłoby warte życie bez przyjaciół? Człowiek jest istotą społeczną i musi 

się czuć potrzebny. A to uczucie potrafią zaspokoić tylko inni. Nic więc dziwnego, że wprost 

instynktownie, od urodzenia szukamy przyjaźni innych. Najpierw najbliższych - rodziców, 

dziadków, rodzeństwa, potem szukamy wśród rówieśników,, czyli poza domem. Naturalnie, że dalej 

kocha się swoją rodzinę. To jest fundament naszych uczuć. Ale im jesteśmy starsi, tym bardziej są 

nam potrzebni inni, jeszcze nieznani ludzie. Najpierw szukamy ich zwykle koło domu. Jest to tzw. 

przyjaźń podwórkowa. Potem znajdujemy przyjaciół w szkole, na studiach, w pracy itd. Niektóre z 

tych przyjaźni potrafią przetrwać całe życie lub wiele lat. Inne rozpływają się w czasie, aż do 

zapomnienia. Czasem odżywają po latach.  

 

Młodzież potrzebuje przyjaciół. Trzeba się przecież komuś zwierzyć, kto jest w jakimś sensie 

podobny do nas, ma podobne przeżycia, kłopoty, radości - najlepiej więc, gdy jest rówieśnikiem. 

Ma się wspólne zainteresowania, doświadczenia, a może nawet i hobby. W życiu spotyka się 

mnóstwo różnych ludzi, a gdy ma się naście lat jeszcze nie jest nam łatwo rozeznać się w tym, 

komu warto powierzyć nasze uczucie przyjaźni. Często zdarza się że obdarzamy przyjaźnią kogoś, 

kto na nią nie zasługuje, a skutki tego wyboru bywają opłakane. Dlatego należy być ostrożnym, 

czasem warto zawierzyć doświadczeniu dorosłych, może nauczycieli, psychologów, rodziców i 

innych bliskich nam osób.  

 

Patrząc krytycznie na innych, nauczmy się też widzieć siebie obiektywnie, a ponadto nie 

doszukujmy się w każdym na siłę złych cech. Powiedzmy sobie czasem - wolę się "na kimś 

sparzyć" niż wszystkim nie dowierzać. Krytykę zawsze najlepiej i najbezpieczniej zaczynać od 

siebie. Krytykując innych łatwo obserwować lub stracić sympatię otoczenia.  

 

2.  Czym jest prawdziwa przyjaźń?  

 Najważniejsze elementy prawdziwej przyjaźni: 

*Pomoc w trudnych chwilach. 

*Poznanie siebie dzięki przyjacielowi.  

*Wzajemne zwierzenia. 

*Akceptacja przyjaciela - widzenie w nim dobra. 

*Bycie razem w każdy czas. 

*Wierność. 

 

3. Jakich zachowań oczekujemy od przyjaciela? 

*Pomoc w trudnych chwilach np. pomaganie w lekcjach, pocieszanie w smutku. 

*Np. zwrócenie uwagi na złe zachowanie, pomoc w dobrym. 

*Częste rozmowy, szczerość. 

*Stawanie w obronie, pamięć o tym co lubi, tolerowanie wad. 

* Zapraszanie do siebie, wspólne wyprawy np. do kina, odwiedzanie w chorobie.  

*Pisanie listów, pocztówki z podróży, wykrywanie w razie konfliktów, żeby o mnie nie zapomniał, 

nie mówił o mnie źle. 

 

4. Zasady, które powinny obowiązywać w przyjaźni. Są to: lojalność, poleganie na sobie nawzajem, 



wzajemna pomoc w każdej sytuacji, dyskrecja, tolerancja. W przyjaźni nie obowiązuje wyłączność i 

zwierzanie się z wszystkiego, podobnie podporządkowanie sobie przyjaciół, decydowanie za nich, 

okazywanie ważności.  

 

  Na podstawie tego scenariusza wiesz co to jest przyjaźń. Czy masz już prawdziwego przyjaciela? 

Na pewno wiesz jak go szukać. Powodzenia. 


