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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot

godzina wychowawcza

3. Temat zajęć:

Tatuaż-kit czy hit?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Tatuaż, dziś popularna moda, szczególnie wśród nastolatków, wzbudza wiele kontrowersji. Lekcja ma na 
celu uświadomienie młodzieży o zagrożeniach posiadania tatuażu oraz świadomego przemyślenia 
decyzji o ich posiadaniu. Ponadto pedagog ma na celu uświadomienie młodzieży jak wybrać odpowiedni 
salon tatuażu, na co zwrócić uwagę podczas wyboru miejsca na ciele na którym ma być zrobiony tatuaż.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Poprzez użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych młodzież poszerzy oraz ugruntuje swoją 
świadomość oraz wiedzę na temat tatuażu, zdobienia ciała. Zastosowane narzędzia cyfrowe pozwolą 
skuteczniej zrealizować założenia lekcji i skutecznie aktywizować uczniów.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie potrafią wyrazić swoją opinię na temat tatuażu.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. 1. Uczniowie potrafią wymienić wady i zalety posiadania tatuażu.
2. 2. Uczniowie potrafią racjonalnie oszacować ryzyko związane z podjęciem decyzji o posiadaniu 

tatuażu
3. 3. Uczniowie wiedzą na jakie elementy zwrócić uwagę podczas wyboru salonu tatuażu oraz jakie 

pytania zadać bezpośrednio tatuażyście.

9. Metody i formy pracy

wykład, pogadanka, dyskusja

metoda aktywizująca: burza mózgów

10. Środki dydaktyczne

komputer, konto na Facebook lub na Instagramie, tablica interaktywna, zbiór obrazów, które utworzyli 
uczniowie w alikacji padlet, rzutnik multimedialny
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11. Wymagania w zakresie technologii
12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Przywitanie się z uczniami
Sprawdzenie obecności
Przedstawienie celów zajęć 

Rozmowa wstępna z uczniami:
Komu z Was podobają się tatuaże?
Kto z Was chciałby posiadać tatuaż?
Kto z Was rozważa w przyszłości posiadanie tatuażu?
Czy ktoś w Waszego najbliższego otoczenia posiada tatuaż?

Aktywność nr 1

Temat:

Dyskusja na temat wad i zalet posiadania tatuażu. Doświadczenie uczące.

Czas trwania

10

Opis aktywności

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 5 osobowe. Uczniowie w grupach kumulują swoje pomysły dotyczące 
wad i zalet posiadania tatuażu przy pomocy aplikacji jamboard na tabletach.  Następnie przedstawiają 
swoje pomysły na forum klasy i zostają zebrane na tablicy.

Aktywność nr 2

Temat

Refleksje

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Po ćwiczeniu aktywności nr 1 następuje dyskusja która ma na celu dzielenie się wrażeniami, 
obserwacjami, emocjami oraz reflaksjami na temat posiadania tatuażu. Pedagog zadaje pomocnicze 
pytania aby uczniowie wgłębili się w dyskusję, stali się bartdziej empatyczni oraz aby ich refleksje stały 
się bardziej świadome.

Aktywność nr 3
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Temat

Teoria

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie wiedzą na jakie elementy zwrócić uwagę podczas wyboru salonu tatuażu oraz jakie pytania 
zadać bezpośrednio tatuażyście. W oparciu o wcześniejszą dyskusję uczniowie z pomocą nauczyciela 
wyciągają wnioski, systematyzują wiedzę na temat wykonywania tatuaży, na jakie elementy zwrócić 
uwagę podczas wyboru salonu tatuażu oraz jakie pytania zadać bezpośrednio tatuażyście. Uczniowie 
przy wparciu nauczyciela wypisują zakres pytań jakie należy zadać w salonie tatuażu przed zrobieniem 
sobie tatuażu oraz uświadamia uczniów jakie odpowiedzi powinny być udzielone przez tatuażystę aby 
tatuaż został bezpiecznie wykonany. Przy użyciu narzędzie TIK, (jamboard), uczniowie wspólnie 
wypisują pytania. Pedagog wkleja do Jamboarda zdjęcia profesjonalnych salonów tatuażu oraz zdjęcia 
profesjonalnie wykonanych tatuaży na ciele.  
https://jamboard.google.com/d/1cco8ZB-aR0TAJruB51F9fVTSG4CpMVg1N-pAog3SWr8/edit?usp=sharing

Uczniowie będą pracować w grupach 5 osobowych (tak jak poprzednio).

Aktywność nr 4

Temat

Praktyka

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

Uczniowie potrafią wykorzystać swoją wiedzę (teorię) w działaniu, praktyce. Dzieci pracują przy tej 
aktywności już nie w grupach, ale wsólnie  w klasie, razem. Nauczyciel prosi aby uczniowie stworzyli 
mapę myśli tworząc plakat w Jamboardzie odpowiadając tym samym na pytanie nauczyciela: "Jak 
zdecydować się na tatuaż i tego nie żałować?"
https://jamboard.google.com/d/1iMnfUf4Ef1Q12Xed4lGtvnk8Mmxw0CpRy2CEd3GITFw/viewer?f=0

Podsumowanie lekcji

Po przeprowadzonej lekcji na temat tautuażu uczniowie: 

1.      Uczniowie potrafią wyrazić swoją opinię na temat tatuażu.
2.      Uczniowie potrafią wymienić wady i zalety posiadania tatuażu.
3.     Uczniowie potrafią racjonalnie oszacować ryzyko związane z podjęciem decyzji o posiadaniu 
tatuażu.
4.     Uczniowie wiedzą na jakie elementy zwrócić uwagę podczas wyboru salonu tatuażu oraz jakie 

https://jamboard.google.com/d/1cco8ZB-aR0TAJruB51F9fVTSG4CpMVg1N-pAog3SWr8/edit?usp=sharing
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pytania zadać bezpośrednio tatuażyście.
5.     Uczniowie posiadają wiedzę jak efektywnie usunąć tatuaż

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie otrzymują karteczki z niedokończonymi zdaniami:

Tatuaż warto wykonać............................
Największą wadą posiadania tatuażu jest..........................
Przed podjęciem decyzji o zrobieniu sobie tatuażu zawsze...........................

Pedagog zadaje również pytania uczniom na temat przeprowadzonych zajęć. Uczniowie odpowiadają 
ustnie:

Co najbardziej Ci się podobało podczas zajęć?
Czy używane narzędzia ułatwiły zrozumienie tematu?
Które z narzędzi było najbardziej przydatne podczas rozwijania tematu?
Co sprawiło Ci największą trudność?

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

