
 

Filozofia-konspekt lekcji 

KLASA 1- SZKOŁA  PONADPODSTAWOWA 

Temat: Różne oblicza  szczęścia.  

Cele lekcji: 

Uczeń: 

-omawia i rozważa wieloznaczność pojęć szczęścia; 

-dba o językową i merytoryczną jakość swoich wypowiedzi; 

-interpretuje teksty filozoficzne; 

-doskonali umiejętności redagowania notatki; 

Metody i formy pracy: 

-praca z tekstem, praca w grupach, praca indywidualna, heureza, mapa mentalna, dyskusja, plakat 

Kompetencje kluczowe kształcone podczas lekcji: 

 porozumiewanie się w języku ojczystym; 
 kompetencje matematyczne; 
 kompetencje informatyczne; 
 umiejętność uczenia się; 
 kompetencje społeczne i obywatelskie  

Środki dydaktyczne: 

 Słownik języka polskiego PWN 

 Aneta Ledwoch, Istota etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, „Res Humana” nr 6/2002 

 Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu 
 
 

Przebieg lekcji 
 

1. Czynności organizacyjne. Przedstawienie celów lekcji. 
2. Faza przygotowawcza: 

Wprowadzenie do tematu lekcji; nauczyciel prosi o zapisanie w mapie mentalnej skojarzeń 
dotyczących słowa szczęście. Praca wykonywana w grupach czteroosobowych. 
 
 
 
 
 

 
 

szczęście 



 

  

 

 

 

Przykładowe odpowiedzi: 

(rodzina, zdrowie, emocje, fortuna) 

3. Faza realizacyjna: 

Podstawowe wiadomości dotyczące szczęścia. 

a) Felicytologia[1] - wyjaśnienie pojęcia. 

b) „Jak żyć, aby być w pełni szczęśliwym i nie popaść w stan odwrotny, czyli 

nieszczęśliwość?”[2]- klasowa dyskusja. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tekstem 

Anety Ledwoch Istota etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Na podstawie 

przytoczonego tekstu, uczniowie odpowiadają na powyższe pytanie. 

c) Szczęście w filozofii –różne koncepcje filozoficzne[3], omówienie.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻNE 

OBLICZA 

SZCZĘŚCIA 

SOKRATES 

 

PLATON 

ARYSTOTELES 

DEMOKRYT 

CNOTA 

 

(s POZNANIE IDEI 

 

DOBRO NAJWYŻSZE, CEL 

OSTATECZNY LUDZKICH  

DZIAŁAŃ 

 WEWNĘTRZNY SPOKÓJ 



Sokrates- szczęśliwy jest  ten, kto posiada największe dobra, największym dobrem jest cnota-

wiedza. 

Platon-  najwyższym szczęściem było poznanie idei, w szczególności Piękna i Dobra. 

Arystoteles-najwyższe dobro jest szczęściem. Polega ono na działaniu zgodnie z naturą. 

Szczęście jest stanem duszy, pewną umiejętnością zachowań, trwałą postawą wobec świata. 

Demokryt- za szczęście uznał wewnętrzny spokój, wynikający z harmonii duszy. Jego 

osiągnięcie nie zależy od pomyślności zewnętrznej. Podstawą były zalety umysłu i charakteru.  

d) Eudajmonizm-wyjaśnienie pojęcia. 

«pogląd etyczny, według którego szczęście jest najwyższym dobrem               

i celem człowieka» 

 

4. Faza podsumowująca: 

Uczniowie wskazują najistotniejsze treści, które pojawiły się podczas lekcji.  

Zapisują w zeszycie cztery podstawowe rodzaje szczęścia według W.Tatarkiewicza: 

1. Pomyślne życie, któremu bliski jest szczęśliwy traf. 
2. Eudajmonię, czyli doskonałość etyczną. 
3. Intensywną przyjemność, przede wszystkim (a) silne pobudzenie i (b) błogość. 
4. Zadowolenie z całości życia. 

 

Wyjaśnienie  zadania domowego. 

 

5. Bibliografia  

1.Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2022.  

        2.Ledwoch A., Istota etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, „Res Humana” nr 6/2002. 

        3.Tatarkiewicz W.O szczęściu. Warszawa 1985. 

          

Praca domowa 

Twoje wyobrażenie szczęścia- wykonaj plakat; technika dowolna.  


