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PRZYJAŹŃ jest szczególną formą stosunków między ludźmi. Cechuje ją solidarność i osobista sympatia. Przyjaźń sprzyja otwartości i wsłuchaniu się w drugą osobę, poprawia wiarę w siebie, wytwarza wzajemne zaufanie, a tym samym wiarę w innych ludzi. Przyjaźń jest potrzebą; ludzie potrzebują się nawzajem i polegają na sobie.
Temat przyjaźni jest łatwo odnieść do przeżyć i doświadczeń uczniów, którzy mają przyjaciół w szkole i poza nią, rozstają się z przyjaciółmi, kłócą i godzą. Przyjaźń jest w ramach tej samej i różnych płci, w ramach całej grupy rówieśniczej. 
Kręgi przyjaźni – Pisanie – Rozmowa 

Wpisz swoje własne nazwisko w środkowy okrąg.
Wpisz w kręgu nr. 1 imiona swoich najlepszych przyjaciół; w kręgu nr 2 imiona pozostałych przyjaciół, w kręgu 3 imiona dobrych znajomych, a w kręgu 4 imiona dalszych znajomych. Pomyśl także o osobach starszych od ciebie, innej płci, zwierzętach domowych i ulubionych pluszakach.
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Zabawy ruchowe 


Zabawa „Łańcuch przyjaźni”. 
Dzieci chwytają się za ręce, tworząc długi łańcuch przyjaźni, znajdując radośd we wspólnej zabawie. Dziecko, które jest na początku łańcucha wykonuje polecenia podawane przez nauczyciela/rodzica (np. prowadź łańcuch powoli, prowadź w całkowitej ciszy, prowadź szybko, prowadź tupiąc, prowadź w rytm melodii itp.).Polecenia podawane są szybko. Po chwili następuje zmiana prowadzącego łańcuch.


Zdania niedokończone „ W przyjaźni nie wolno...”.
Nauczyciel/rodzic  zaprasza dzieci do kręgu i nawiązując do poprzedniego zadania,zachęca do refleksji nad tym,jak utrzymać przyjaźń. Następnie dzieci w kręgu kończą zdanie: „W przyjaźni nie wolno...”. 

Zabawa „Co nas łączy”.
Dzieci łączą się w pary.  Znajdują sobie miejsce w sali/w domu i na znak dany przez nauczyciela/rodzica, w ciągu 5 minut wypisują na kartce jak najwięcej cech, które ich łączą. Wygrywa para, która znajdzie najwięcej podobieństw:) 

Serduszko dla przyjaciela/przyjaciółki:)
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https://www.youtube.com/watch?v=KJomPu5YGiU


„PRZYJAŹŃ- MÓJ PRZYJACIEL, PRZYJACIÓŁKA”
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PIOSENKA:
"Mam Przyjaciela" (sł: P.Brylski, muz: T.Filipczak, K.Łaska, śpiew: M. Sitek, M. Świetlik)
https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8


DEKALOG PRZYJAŹNI

I. ZAAKCEPTOWAĆ PRZYJACIELA Z JEGO WADAMI.
II. ZROZUMIEĆ JEGO TRUDNE MOMENTY.
III. PAMIĘTAĆ O JEGO URODZINACH.
IV. PRZESYŁAĆ MU WYRAZY PAMIĘCI KIEDY JEST DALEKO.
V. POŻYCZAĆ MU CHĘTNIE SWOJE RZECZY.
VI. NIE BYĆ ZAZDROSNYM.
VII. NIE TWIERDZIĆ, ŻE ISTNIEJESZ TYLKO TY.
VIII. NIE MÓWIĆ MU JEDNEJ RZECZY MAJĄC NA MYŚLI DRUGĄ (BYĆ SZCZERYM).
IX. NIE BYĆ ZŁOŚLIWYM WZGLĘDEM NIEGO.
X. NIE NAŚMIEWAĆ SIĘ Z NIEGO W TOWARZYSTWIE.
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"TEST NA PRZYJACIELA" 

1. Kiedy Twój kolega z klasy zapyta głośno kto może mu pożyczyć gumkę lub kartkę papieru? -zgłaszasz się jako pierwszy
a) często
b) rzadko
c) jedynie jeśli go lubię
d) od czasu do czasu
e) nigdy

2. Czy masz wiernego przyjaciela, lub serdeczną przyjaciółkę?
a) tak
b) nie, ale mam wielu kolegów, wiele koleżanek
c) nie
d) tak, ale go zmieniam

3. Czy wydaje Ci się, że inni poszukują Twojego towarzystwa, że lubią przebywać z Tobą?
a) tak
b) nie
c) trudno powiedzieć

4. Kiedy po jakiejś zabawie znajdujesz się daleko od Twojej grupy np. w czasie przerwy w szkole wydaje Ci się, że inni starają się:
a) szukać Ciebie
b) być daleko od Ciebie, lub przeciwko Tobie
c) nie interesują się Tobą i zostawiają Cię zazwyczaj w spokoju,
d) zależy

5. Z wymienionych poniżej cech, która jest dla Ciebie najbardziej znacząca:
a) odwaga
b) siła
c) przyjaźń
d) tolerancja
e) inteligencja

6. Którą z Twoich wad uważasz za najgorszą:
a) agresywność
b) sztuczność
c) brak zapału
d) indywidualność lub egoizm
e) brak ambicji osobistej

7. Do kogo zwracasz się w trudnych momentach?
a) do mamy lub taty
b) do brata lub siostry
c) do kolegi lub koleżanki
d) do nauczyciela lub jakiejś starszej osoby
e) do przyjaciela lub przyjaciółki
f) do starszych kolegów

ROZWIĄZANIE TESTU:
1) A-5 / B-3 / C-2 / D-1 / E-0.
2) A-4 / B-3 / C-2 / D-3.
3) A-4 / B-1 / C-2.
4) A-5 / B-2 / C-1 / D-3.
5) A-2 / B-2 / C-5 / D-2 / E-2.
6) A-4 / B-5 / C-2 / D-1 / E-2.
7) A-1 / B-2 / C-3 / D-2 / E-4 / F-5.

WIĘCEJ NIŻ 25 PKT.
Jesteś super przyjacielem. Niektórzy mogą się nawet kłócić by zjednać sobie Twoją przyjaźń, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że wszyscy będą się ubiegać o Twoją przyjaźń a Ty w ten sposób nie będziesz w stanie być prawdziwym przyjacielem żadnego z nich, ani nie zdołasz w pełni wykorzystać drzemiących w Tobie zdolności.

OD 20 DO 25 PKT.
Jesteś wspaniałym przyjacielem, zawsze skłonnym do wyświadczenia przysługi i do słuchania. Nie zapomnij jednak o zainteresowaniu się sobą i swoimi sprawami. Postępuj tak dalej i nie zapominaj aby być otwartym na innych.

OD 12 DO 19 PKT.
Bądź spokojny, nikt nie będzie się kłócił aby być Twoim przyjacielem. Może dlatego, że lubisz żyć w samotności. Jeśli taki jest Twój zamiar to Twoja sprawa. Bądź jednak uważny, aby nie stał się on zasadą.

MNIEJ NIŻ 12 PKT.
Uważaj! Jeśli nie zmienisz swojej postawy grozi Ci, że staniesz się prawdziwym pustelnikiem. Gdy zdasz sobie z tego sprawę może być za późno. Samotność ma gorzki smak, zwłaszcza jeśli idzie w parze z lekceważeniem innych. Postaraj się przynajmniej wsłuchiwać w drugich. Zobaczysz, że o wiele lepiej być czyimś przyjacielem, ani żyć w oderwaniu od świata.
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