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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza:  EWELINA DUNAJ-RZEWUCKA  

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Woli Podłężnej 
 ul. Szkolna 2 
62-510 Konin 

1. Temat 
 
 

Dobro zawsze zwycięża 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

Dobroć, czyli opowieść o mocarzu Michale /Natalia Usenko // w: 12 
ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach dla dzieci / red. Agata 
Mikołajczak-Bąk. – Poznań : Publicat, 2014. 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie z klas 0-III 
 
 

4. Czas trwania 
 

2 godziny lekcyjne 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 Budowanie relacji między rodzeństwem. 
 Zrozumienie zachowania mocarza Michała. 
 Jakie są powody postępowania w trudnych sytuacjach? 
 Jak zachować się w trudnych sytuacjach? 
 Próba prezentowania własnych emocji w różnych sytuacjach. 
 Doskonalenie umiejętności odróżniania zachowania dobrego od 

złego. 

6. Cele 
 

Cel ogólny: 
 kształtowanie prawidłowych postaw wobec trudnych sytuacji, 
 kształtowanie umiejętności budowania kontaktów 

międzyludzkich.  
Cele szczegółowe: 

 uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące wysłuchanego 
tekstu, 

 określenie modelu współczesnego rycerza. 

7. Metody  
 

 słowna: rozmowa, praca z tekstem, objaśnienie 
 oglądowa: pokaz, obserwacja 
 czynna: ćwiczenia utrwalające, działania plastyczne 
 aktywizująca: drama 

8. Forma pracy 
 

 indywidualna 
 zbiorowa 

9. Środki dydaktyczne 
 

 prezentowana książka, szary papier, pisaki, kredki, kolorowy 
papier, klej, nożyczki, kartki a 4 białe 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg zajęć: 
1. Wprowadzenie do zajęć. 
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Zapoznanie uczniów  z proponowaną organizacją zajęć i zasadami 
postępowania na zajęciach oraz zwrócenie uwagi na pracę w 
grupie. 

Część I 
Klasa szkolna podzielona jest na dwie części, jedna część to wolna 
przestrzeń, gdzie można siedzieć na dywanie, w drugiej części ustawione 
są ławki szkolne. Dzieci siadają na dywanie, biorą udział w powitaniu i 
słuchają czytanego tekstu. 
 

2. Powitanie 
„Uścisk przyjaźni”. Dzieci stoją w kręgu trzymając się za ręce. 
Wówczas nauczyciel wypowiada słowa : „Iskierkę przyjaźni 
puszczam w krąg, niech wróci do moich rąk”, delikatnie ściskam 
rękę dziecka z prawej strony, które uścisk przekazuje dalej. Gdy 
„iskierka” obiegnie krąg, nauczyciel mówi „ Płonę wielką 
przyjaźnią”. 

 
3. Czytanie opowiadania 

Czytanie opowiadania „Dobroć, czyli opowieść o mocarzu 
Michale” – Natalia Usenko. W 12 ważnych opowieści – polscy 
autorzy o wartościach dla dzieci (Poznań, Wydawnictwo 
„Publicat”, 2014). 

 
4. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 

 Kto jest bohaterem opowiadania? 

 Dlaczego Ola była zła? 

 Kto pomógł Oli? 

 Czy znacie kogoś, kto zachował się tak jak Michał? 

 Czy Michałowi należała się nagroda? Dlaczego? 

 W jaki sposób reagujemy na czyjąś krzywdę? 

 Czy ktoś z Was był w takiej sytuacji jak bohaterowie 
opowiadania? 

 Rozmowa o różnych emocjach i nazywaniu ich, 
rozpoznawaniu uczuć mających miejsce w opowiadaniu.  

 Wyjaśnienie pojęć okręcających Michała: mocarz, rycerz, 
samuraj. 

 Do kogo zwrócić o pomoc (jeśli sami nie potrafimy pomóc)? 

 Jak oceniamy zachowanie Michała? 

 Jak zachował się Dawid? Czy to było dobre zachowanie? 

 Kto podziwiał Michała i dlaczego? 

 Człowiek dobry to…… (odważny, pomocny) - kończenie zdania 
przez  uczniów. 

 
5. „Pomocna dłoń” 

Dzieci  odrysowują kontur dłoni i wewnątrz wpisują słowo 
„dobro” – następnie na poszczególnych palcach opisują co 
dobrego zrobili w ciągu dnia/tygodnia dla kolegi lub koleżanki. 
Po prezentacji prac przez uczniów przyczepiamy je na tablicy.  
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Część II 
Dzieci siedzą w ławkach. 
 

6. Wykonanie pracy plastycznej. 
Uczniowie podzieleni są na trzy grupy: mocarze, rycerze, 
samuraje. Każda z grup otrzymuje szary papier  na którym ma 
zadanie narysować współczesnego mocarza, rycerza, samuraja. Po 
narysowaniu uczniowie otrzymują kartkę a 4, na której wypisują 
cechy jakimi powinien się kierować. 
W trakcie realizacji zadania nauczyciel czuwa nad przebiegiem 
pracy uczniów – w razie potrzeby rozmawia lub wyjaśnia dzieciom 
zadanie. 
Na zakończenie nauczyciel przyczepia prace uczniów do tablicy. 
Razem z dziećmi ogląda i analizuje podane cechy – głośno 
odczytuje nazwy emocji, zachowań.  Podsumowanie. 

 
Uczniowie siadają na dywanie. 
 

7. Łańcuszek skojarzeń. Nauczyciel podaje wyraz „dobroć”, 
następnie  osoba w kręgu podaje skojarzenie do wyrazu np. 
szczęście –bezpieczeństwo -radość. (skojarzenia nie powinny się 
powtarzać). Każde z tych skojarzeń jest zapisane na promyku i 
przyczepione na tablicę aby na koniec utworzyć słońce w środku z 
napisem „dobroć”. 

 
8. Zakończenie zajęć. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach. 

Pożegnanie.  

11.  
 

Wprowadzenie do tematu – rebus. Hasło: dobroć 
 
DOBROĆ 

           
 
D O M                            B R O D A                       K O Ś Ć 
 
           DOBROĆ 

12. Uwagi 
 

Przy dużej liczbie dzieci, praca plastyczna może być wykonana w 
mniejszych grupach i może mieć tą samą nazwę (czyli np. dwie grupy 
rycerzy). 

 


