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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
 

ZADANIE 6 
 

 

„Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się 

bronić przed wciągnięciem do „ paczki”? 
 

Termin realizacji: czerwiec – październik 2013 

 

 

W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania: 

 Wychowawcy wszystkich klas Szkoły Podstawowej Nr 4 przeprowadzili 

konserwatoriana temat: „ Kibole blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli 

rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić  przed wciągnięciem do „ paczki”? 

Zajęcia poprowadzili wychowawcy klas z wykorzystaniem konspektu, który 

został udostępniony przez organizatora konkursu. Celem zajęć było 

uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z kontaktów z grupą podwórkową 

i uświadomienie im, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego 

zagrożenia. Uczniowie na zajęciach prezentowali w zespołach charakterystykę 

wybranych grup podwórkowych. W oparciu o przedstawioną sytuację                   

(z konspektu) uczniowie analizowali przypadek, ustalali i rozważali, jakie 

decyzje podjęliby w sytuacji zagrożenia „wciągnięcia” do grupy podwórkowej 

oraz podawali pozytywne i negatywne skutki przyjętych rozwiązań. 

 W klasach IV – VI odbyły się spotkania z funkcjonariuszką policji, która 

poruszyła temat odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązujących 

przepisów prawa, omówiła zagrożenia wynikające z przynależności do grup 

rówieśniczych. 



 

 



  Na zajęciach uczniowie klas I – III wykonali prace plastyczne na 

temat:„Słownej agresji mówię nie”, które zostały  rozwieszone na korytarzu 

szkolnym oraz w salach lekcyjnych. 

 Uczniowie, poprzez uczestniczenie w imprezach kulturalnych na terenie miasta, 

zostali zapoznani z różnymi formami spędzania wolnego czasu, między innymi: 

- Uczniowie klas I – III cyklicznie uczestniczyli w ciekawych zajęciach na 

          terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

 



 

 - Klasy III odwiedziły Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego. 

 - Uczniowie najmłodszych klas brali udział w zawodach sportowych, 

organizowanych na terenie szkoły. 

 



 

 W klasach I – III Liceum Ogólnokształcącego wychowawcy przeprowadzili 

zajęcia na temat: „Kibole blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli 

rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić  przed wciągnięciem do „ paczki”?z 

wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczennicę 

szkoły. 

 



 W klasach pierwszych LO odbyły się spotkania z funkcjonariuszem policji na 

temat „Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązujących przepisów 

prawa”. 

 

 



 
 

Efekty 

Uczeń: 

 potrafi rozpoznać zagrożenia płynące ze strony kontaktu z grupą podwórkową 

(agresja, narkotyki, alkohol, presja, zaczepki, bójki) 

 wiedzą, jak bronić się przed wciągnięciem do paczki 

 mają świadomość, w jaki sposób grupa wpływa na ich życie, 

 wiedzą, gdzie szukać pomocy (wsparcie rodziny, przyjaciele, pedagog, 

nauczyciel i inne) 

 potrafią podać decyzje, jakie podjęliby w razie zagrożenia. 
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