


Proponowany  warsztat  skierowany  jest  do  rodziców,  którzy  pragną  dobrej

przyszłości  dla  swoich  dzieci.  Chcą  nauczyć  je  kierowania  się  wartościami

pożądanymi społecznie w codziennym życiu. 

Nadrzędnym  celem  warsztatu  jest  zachęcenie  rodziców  do  przeczytania

i wykorzystania w wychowaniu dzieci do wartości  książki pt. „Z dzieckiem w świat

wartości”,  której  autorkami  są  Irena  Koźmińska  –  założycielka  i  prezes  fundacji

”ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” oraz amerykańskiej  fundacji  „ABCXXI-Child

Awareness Program for Poland”, inicjatorka kampanii społecznej „Cała Polska czyta

dzieciom” i Elżbieta Olszewska – członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji

„ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”, prowadząca wykłady i warsztaty z zakresu

zdrowia emocjonalnego dzieci oraz Programu Nauczania Wartości. 

Cele :

1) Rozwijanie  kompetencji  rodziciel-
skich poprzez studiowanie literatu-
ry z zakresu wychowania.

2) Budowanie  relacji  z  dzieckiem
opartych  na  szacunku  akceptacji
i miłości,,

3) Zrozumienie sposobów komuniko-
wania przez dziecko własnych po-
trzeb 

4) Wzmocnienie  uczestnika  warszta-
tu jako rodzica poprzez odwołanie
się do osobistych wspomnień i do-
świadczeń,

5) Uświadamianie  celów wychowaw-
czych,  w tym wartości  do których
dążymy w wychowaniu i jakimi kie-
rujemy się w życiu:

6) Zrozumienie znaczenia formułowa-
nia  realistycznych  oczekiwań  wo-
bec siebie i dziecka,

Metody

1. Mini wykład 
2. Objaśnienia
3. Ćwiczenia w podgrupach
4. Burza mózgów 
5. Wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas 
ćwiczeń 

Formy  
1) Praca indywidualna jednolita
2) Praca grupowa jednolita i zróżnicowana 
3) Praca grupowa 

Pomoce
Karteczki 
Papier do pracy- Flipczard
Kartki  formatu A4 z konturem dzbana
Flamastry, długopisy, optymalnie mogą być 
identyfikatory

Odbiorcy:
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym 
i starszym wieku szkolnym 

Liczba uczestników –  optymalnie 14

Czas trwania -2 godziny dydaktyczne 
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Oczekiwane efekty: Po zakończeniu 
zajęć uczestnik:

1) Pozna wartości, którymi 
kieruje się w życiu osobistym 

2) Pozna własne zasoby i mocne
strony  

3) Nabędzie świadomość celów 
wychowawczych, wartości, 
którymi się kieruje podczas 
wychowania dziecka

 

Ćwiczenia pobudzające energię, przełączające uwagę. Trenerka obserwując grupę decyduje, 
czy i kiedy wprowadzić ćwiczenia energetyzujące. Czas trwania ok. 5 min. 

Przebieg zajęć

WSTĘP ok.15 min.

1) Przywitanie się, przedstawienie tematu i celu spotkania. 

2) Przedstawienie  się  uczestników  –  proponowana  forma  –  Jestem  mamą/tatą-  imię
dziecka/dzieci- naszą wspólną cechą jest (np. kolor oczu, zainteresowanie przyrodą itp. )

3) Zebranie oczekiwań wobec prowadzących i warsztatu. 

 ROZWINIĘCIE- ok. 60 min.

1) Pobudzenie do refleksji i szukania odpowiedzi na pytanie:

PO  CO  LUDZIE  CZYTAJĄ  KSIĄŻKI  ?–  Burza  mózgów,  zebranie  odpowiedzi,
sformułowanie wniosków. 
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP18uK-
6fxAhVMi6QKHSSfALoQFjABegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fczytaj-na-walizkach.pl
%2F11-powodow-dlaczego-ludzie-czytaja-ksiazki
%2F&usg=AOvVaw2sX6n1RE3kSgWXPCLwzL19
-  przykłady  odpowiedzi:  Pomagają  nam odszukać  potrzebne  wiadomości  na  dany  temat,
bawią,  wzruszają i  pobudzają naszą wyobraźnię do pracy,  proponują ciekawe rozwiązania
problemów, działają uspokajająco, pozwalają przeżywać ciekawe historie z życia bohaterów,
uczą jak można rozwiązywać problemy i trudności itp

Wniosek : czytanie to klucz do poznawania wiedzy o świecie
2) Przedstawienie pozycji  książki I. Koźmińskiej, E. Olszewskiej pt. „Z dzieckiem w świat

wartości”  –  udzielenie  ogólnych  informacji  tj.  autorki,  co  zawiera,  jakie  jest  jej
przesłanie. 

3) Praca metodą śnieżnej kuli –Czym jest wartość?

a- na kartce rodzic odpowiada na pytanie

b- rodzice łączą się w pary tworząc wspólną definicję 

c- rodzice łączą się w czwórki tworząc wspólną definicję 

wspólne opracowanie definicji na flipchardzie z odwołaniem się do treści zawartej
w książce na srt. 41
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4) Dzban  i  kamienie  –  ustalenie  własnych  wartości  jakimi  kierujemy  się  życiu  -ćw.
zaczerpnięte  z  książki  M.  Całusińskiej,  W.  Malinowskiego:„Trening  umiejętności
wychowawczych” s. 44-46. 

Prowadzący przedstawia wartości zawarte w książce „Z dzieckiem w świat wartości” 

5) Wizja świata bez wartości- burza mózgów – pomocna może być lista zawarta na str. 44
„Z dzieckiem w świat wartości”

6) Ćwiczenie – WSPOMNIENIE – praca w parach – 

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW 
Przypomnijcie sobie czas, gdy byliście dziećmi. 
Pomyślcie  teraz o takim dorosłym – to  nie  musi  być mama,  czy tata,   który  za pomocą książki
przybliżał wam świat wartości. 
Przypomnijcie  sobie,  jak się wtedy czuliście,  gdzie to  było,  czego się  z dowiedziałeś o świecie  i
wartościach jakie nim kierują? 
Jak już będziecie gotowi powiedzcie o tym osobie w parze ( -nie musicie opowiadać całej historii, o
której  sobie  pomyśleliście,  mówcie  przede  wszystkim o  tym,  jaka to  była  książka,  czego Ciebie
nauczyła, jak się wtedy czułeś/łaś? 
Uczestnicy na forum grupy dzielą się informacjami, o których przed chwilą rozmawiali, a prowadzący
zapisuje je na dużym arkuszu papieru. 
W ten sposób zostaje utworzona lista książek dzięki którym można w przystępny sposób uczyć dzieci
świata wartości. 
Prowadzący przedstawia rodzicom przykłady zawarte w książce „Z dzieckiem w świat wartości” oraz
przedstawia układ treści zawartych w literaturze. 

ZAKOŃCZENIE –ok. 15 min:

RUNDKA KOŃCOWA 

Kto chce i może podzielić się z grupą swoimi refleksjami. 
Powiedz czego się o sobie dowiedziałeś? 
Czy coś Cię zaskoczyło? 
Jak to wykorzystasz w swoim codziennym życiu rodzicielskim?

Literatura:

1. I. Koźmińska, E. Olszewska: Z dzieckiem w świat wartości, wyd. Świat Książki, Warszawa 
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4. W poszukiwaniu wartości. Ćwiczenia z uczniami.:wyd.GWP, 1994.

Zakres warsztatu należy dostosować do tempa i dynamiki  pracy grupy.

Scenariusz opracowała  Alina Ożańska 
– pedagog, socjoterapeutka Poowiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w 
Giżycku

Stronę tytułową wykonano za pomocą portalu Canva
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