
„Gimnastyka umysłu- przyjaźń”- lekcja wychowawcza nr.5 

      Drodzy uczniowie na zajęcia zapraszam wszystkich uczniów klas V-VIII.  W ramach 

relaksu umysłowego proponuję lekcję w formie zabaw umysłowych zawierających treści 

wychowawczo- profilaktyczne dotyczące przyjaźni.  

1. Co Twoim zdaniem oznacza pojęcie: „przyjaźń”. Spróbuj wyjaśnić. 

Przyjaźń- 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Uzupełnij rozpoczęte wypowiedzi. 

Przyjaciel to…………………………………………………………………………… 

Przyjaciel pomaga, kiedy……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Z przyjacielem najlepiej…………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wybierz spośród wymienionych poniżej wyrazów hasła określające „przyjaźń” 

(wyrazy bliskoznaczne) i zapisz je w kolejności alfabetycznej na wykropkowanej 

linii. 

WIERNOŚĆ, WIEŹ, KOLEŻEŃSTWO, BLISKOŚĆ, NIEUFNOŚĆ, LOJALNOŚĆ, 

KUMPLOSTWO, NOWATORSTWO, ROZEJM, WSPÓLNOTA, JEDNOŚĆ, 

PRZYCHYLNOŚĆ, SYMPATIA, WZGLĘDY, CIEPŁO, ROZCHWIANIE, 

ŻYCZLIWOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, SOJUSZ, SENTYMENT, SERDECZNOŚĆ, 

SYMPATYCZNOŚĆ, BRAK WSPARCIA 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Odpowiedz na pytanie: Jakimi wartościami się kierujesz wybierając 

PRZYJACIELA? Podkreśl z wymienionych poniżej wartości. 

 

UCZCIWOŚĆ, UPRZEJMOŚĆ, MĄDROŚĆ, ZUCHWAŁOŚĆ, PRAWDA, WIARA, 

MIŁOŚĆ, TAKT, MAJĘTNOŚĆ, POWAGA, SZACUNEK, UZNANIE, ZAUFANIE, 

PODZIW, RESPEKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYROZUMIAŁOŚĆ, 

ŻYCZLIWOŚĆ, SUMIENNOŚĆ, ODWAGA, STANOWCZOŚĆ, PRAWDZIWOŚĆ, 

ZŁOŚĆ, KONSEKWENCJA, ZAROZUMIALSTWO, ENTUZJAZM, PASJA, 

GODNOŚĆ, HONOR, KREATYWNOŚĆ, STANOWCZOŚĆ, WYROZUMIAŁOŚĆ, 

ZAUFANIE, ROZRYWKA, HARMONIA, OTWARTOŚĆ, MĄDROŚĆ, 

EFEKTYWNOŚĆ, CIERPLIWOŚĆ, CIEKAWOŚĆ, SPOKÓJ, TWÓRCZOŚĆ, 

SŁAWA, ROZWAGA, PERFEKCJONIZM, ZAINTERESOWANIA, ODDANIE, 

OPIEKUŃCZOŚĆ, POROZUMIENIE, DOBROĆ, BRATERSTWO, CZUŁOŚĆ 

 

5. O przyjaźni możemy mówić wtedy, gdy przyjaciel… 

 stara się rozumieć każdy błąd i potknięcie 

 pomaga w trudnych sytuacjach 

 akceptuje i szanuje 



 cieszy się z sukcesów i umacnia podczas porażek 

 eliminuje wszelkie troski i nastraja na wizję pełną optymistycznego działania 

 empatycznie patrzy na problem 

 lubi spędzać każdą chwilę z Tobą 

 śpiewa melodię Twojego życia, gdy Ty zapomnisz , co Ci w sercu prawdziwie 

gra 

 jest jak rodzina, a nawet o wiele więcej 

A teraz Twoja kolej….Dopisz poniżej, co dla Ciebie oznacza prawdziwa przyjaźń. 

 …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………………… 

 

6. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisz je na wykropkowanych polach. 

a) w przyjaźni bezcenne Zaufanie daje bezpieczeństwa. poczucie 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

b) Twoje Przyjaciel poczucie umacnia Twoją życia. radość szczęścia odbudowuje i 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

c) momentach Przyjaciel w nawet wzmacnia najgorszych życia. Twojego 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

d) rozbawi tylko nie Przyjaciel wesprze, również Cię ale rozśmieszy. i 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

e) toleruje Przyjaciel prawo i człowieka akceptuje zdania. drugiego odmiennego do  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

f) z wyrazić umie Przyjaciel szacunkiem  punkt Twojej sprawach. zgani swój 

widzenia, też nie ale odmienności pewnych w 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Uzupełnij krzyżówkę.  

 1 P          

2 R        

3  Z       

 4      Y     

5       J   

 6    A     

 7     Ź   



8         Ń 

 

1. Osoba obdarzona zaufaniem, żyjąca z kimś w serdecznych stosunkach 

2. Wzajemna wymiana myśli za pomocą słów 

3. Poważanie, poszanowanie, uznanie 

4. Szacunek, jaki ma jakaś osoba wśród ludzi ze względu na swoją wiedzę lub 

zachowanie 

5. Wyobraźnia, trudne do spełnienia życzenie 

6. Zdolność do współodczuwania stanów emocjonalnych drugiego człowieka 

7. Lęk, strach, obawa 

8. Serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości 

Hasła pomocnicze występujące w krzyżówce: rozmowa, szacunek, autorytet, fantazja, 

empatia, przyjaciel, bojaźń, przyjaźń 

 

A na koniec trochę cytatów dotyczących przyjaźni: 

„ Czym sen dla ciała, tym przyjaźń dla ducha” (Cyceron) 

„ Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, 

ale nigdy nie…żądają” (Albert Schweitzer) 

„ W miłości pragniesz, by Ci uwierzono, w przyjaźni by Cię rozumiano” (Marcel 

Achard) 

„ Dzięki przyjaźni staję się spokojniejszy. Dzięki spokojowi bardziej przyjazny” (Jan 

Kochanowski) 

„ Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić, 

że znów wraca radość” (Św.J.Bosko) 

„ Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła 

zapominają jak latać” (Antoine de Saint Exupery) 

„ Najlepsi przyjaciele- bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią- i tak nimi 

zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia, to właśnie 

sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa” (Jessica Ann Redmerski) 

„Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o Tobie i wciąż Cię lubi” (Elbert 

Hubbard) 

 

                                                                   Powodzenia! Miłej lektury. 

   


