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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza: RENATA KRÓL 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej 
ul. Kolska 2  
62-500 Konin 

1. Temat 
 

Choć nieśmiały, to jednak jestem niepowtarzalny i wartościowy!  
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

Księżyk Paweł,  Bajka o szarym słowiku, [online], [dostęp 09.06.2017], 
Dostępny  w Internecie: http://bajki-zasypianki.pl/niesmialosc-u-dzieci 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie klasy III ( grupa 10 – osobowa ) 
 
 

4. Czas trwania 
 

90 minut 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 Nieśmiałość u dzieci – jak sobie z nią radzić 
 
 

6. Cele 
 

 integracja grupy 
 odbudowanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości 
 budowanie adekwatnego obrazu samego siebie 
 wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie 

samooceny 
 zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji 

7. Metody  
 

 pogadanka                      
 bajkoterapia 
 praca w kręgu                                                                                                                
 pantomima 
 praca z tekstem 
 techniki plastyczne   
 zabawy ruchowe 
 zabawy przełamujących onieśmielenie 

8. Forma pracy 
 

 indywidualna 
 zespołowa 

9. Środki dydaktyczne 
 

 Bajka o szarym słowiku, Paweł Księżyk  
 muzyka relaksacyjna  
 pisaki  
 kartki z bloku rysunkowego  
 karteczki do pisania  
 zdjęcia uczestników 
 klej, nożyczki 
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 stare kolorowe czasopisma 
 rysunek termometru  
 rysunki słoneczek, chmurek 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg zajęć: 
 

1. Uczestnicy siedzą w kręgu. Prowadzący podaje kolejne hasła,                              
a uczniowie, których dotyczy wymienione kryterium, wstają i 
wykonują zabawne ukłony czy gesty pozdrowienia wobec grupy, 
np.  Witam wszystkich, którzy na śniadanie pili kakao, Witam 
wszystkich, którzy lubią wiosnę, Witam wszystkich, którzy lubią 
czekoladę… 
 

2. Zapamiętaj moje imię – uczestnicy siadają w kręgu, pierwsza 
osoba podaje swoje imię, kolejna wymienia imię osoby 
poprzedniej i dodaje swoje. Zabawa trwa dopóki nie obejdzie 
całego kręgu. 

 
3. Zabawa przy muzyce relaksacyjnej - siedząc w kręgu dzieci 

ustawiają się jedno za drugim i przekazują sobie wzajemny dotyk 
na plecach zgodnie z podanym hasłem np. idą panie w 
szpileczkach, a dzieci w klapeczkach; po łące biegają konie; obok 
płynie rzeczka, a ja chodzę po wysokiej mokrej trawie…   

 
4. Zawarcie kontraktu pomiędzy członkami grupy, a prowadzącym -  

wspólne ustalenie norm obowiązujących na zajęciach.  
 

5. Murek                                                                                                                           
Dzieci dostają karteczki i na nich wypisują np. listę osób wobec 
których są nieśmiałe; sytuacje, które powodują nieśmiałość; jak 
czują się, gdy są nieśmiali; następnie przyklejają karteczki na dużą 
kartkę tworząc murek. Robimy wystawę prac przygotowanych 
przez dzieci (nie komentujemy prac).  

 
6. Przeczytanie tekstu „ Bajka o szarym słowiku” Pawła Księżyka. 

Pogadanka na temat przeczytanego tekstu:            

 Jak miał na imię bohater bajki?                                                                                 

 Co robił wieczorami, gdy nikt go nie widział?                                                                  

 O co prosił gil Florek Jasia?                                                                                                  

 Dlaczego Jasiu nie bawił się z innymi ptakami?                                                                

 Jak Florek zachęcił Jasia do zabawy z innymi ptaszkami?  
                                                                                                                                                        

7. „ Moje mocne strony” – wykonanie pracy plastycznej.  
Na środku kartki dzieci naklejają swoje zdjęcie; wycinają z 
kolorowych czasopism np. to co lubią robić, ulubione potrawy, 
zwierzęta, miejsca itp. Wspólnie omawiają wykonane prace.                                                                    

 
8. Dzieci przypominają sobie trudne sytuacje, w których mimo 

nieśmiałości poradziły sobie z zaistniałym problemem.                                               
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9. Na zakończenie spotkania dzieci przy pomocy pantominy starają 
się pokazać swoje mocne strony.  
 

10. Zabawa „ Iskierka” - dzieci stoją w kręgu trzymając się za ręce, 
prowadzący lekko ściska dłoń stojącego po lewej stronie dziecka, 
a ono przekazuje iskierkę dalej.  

11. Ewaluacja 
 

Termometr nastroju – na arkuszu papieru narysowany jest termometr  
 plus – oznacza, że zajęcia dodały mi odwagi w przezwyciężaniu 

nieśmiałości ,  
 minus – zajęcia nic mi dały.  

Dzieci przyczepiają na plusie słoneczko, na minusie chmurkę.  

12. Uwagi 
 

 
 
 

 


