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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza: DANUTA WYSOCKA-SOBCZAK 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
E-mail nauczyciela 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
ul. Szkolna 2 
62-310 Pyzdry 

1. Temat 
 

Gdy tęsknimy za kimś, kto odszedł... 
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

Gdzie są ci, którzy odeszli na zawsze? / Cosetta Zanotti. – Kraków : 
Wydawnictwo WAM, 2010. – (Wielkie Problemy Naszych Dzieci : historyjki 
terapeutyczne) 

3. Uczestnicy 
 

uczniowie klasy II szkoły podstawowej 
 
 

4. Czas trwania 
 

1 godzina lekcyjna 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 uczymy się rozpoznawać i nazywać uczucia i emocje 
 jak poradzić sobie z tęsknotą, za kimś kto odszedł 
 jak pomóc komuś, kto smuci się z powodu śmierci kogoś bliskiego 

6. Cele 
 

Cele ogólne:  
 nauka rozpoznawania uczuć i emocji 
 uczniowie uczą się jak radzić sobie z tęsknotą za bliską osobą 

Cele szczegółowe:  
 udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu 

7. Metody  
 

 słowna: rozmowa, praca z tekstem 
 aktywizująca: łąka nastrojów 
 czynna: działań plastycznych 
 oglądowa: pokaz 

8. Forma pracy 
 

 indywidualna 
 

9. Środki dydaktyczne 
 

 egzemplarz książki: „Gdzie są ci, którzy odeszli na zawsze?”   
 kółka wycięte z papieru 
 zielona tkanina 
 materiały plastyczne: kartki formatu A4, kredki, pisaki 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Wprowadzenie do zajęć: 
1. Powitanie uczniów 

Przedstawienie uczniom celów spotkania 
Omówienie organizacji zajęć, sposobu ich przeprowadzenia 

 
Część I.  
Sala lekcyjna podzielona jest na dwie części: pierwszą część zajmuje 
dywan, drugą – ławki. Dzieci siadają w kręgu na dywanie, by wysłuchać 
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opowiadania.  
 

2. Odczytanie opowiadania pt. „Gdzie są ci, którzy odeszli na 
zawsze?”   
 

3. Zabawa aktywizująca: łąka nastrojów.  
Każde dziecko otrzymuje 3 kółka wycięte z papieru. Prosimy, by 
dzieci namalowały trzy buźki: uśmiechniętą, poważną i smutną. 
Każde dziecko kładzie na zielonej tkaninie, która ma przypominać 
łąkę, kółko z buźką, która najbardziej odpowiada aktualnemu 
nastrojowi dziecka. Chętni uczniowie wymieniają powody 
występowania różnych nastrojów. 
 

4. Rozmowa z uczniami dotycząca przeczytanego opowiadania: 
wyjaśnienie  poetyckich określeń życia i śmierci: „lśniąca tafla 
morza”, „bezmiar błękitu” 

 Co Mały Lin uważał za najpiękniejsze na świecie? 

 Za czym tęsknił Mały Lin? 

 O czym rozmawiał ze swoją mamą? 
Naprowadzenie uczniów na wniosek płynący z opowiadania, że 
śmierć nie jest końcem, lecz drugą stroną życia.  
 

Część II.  
Dzieci siadają w ławkach.  
 

5. Uczniowie otrzymują kartki formatu A4. Indywidualnie wykonują 
pracę plastyczną, w której starają się ukazać najważniejsze wg 
nich przesłanie płynące z wysłuchanego podczas zajęć 
opowiadania.  
 
Pokaz i omówienie prac wykonanych przez uczniów. Rozmowa 
dotycząca nastrojów, jakie towarzyszyły dzieciom podczas zajęć i 
poruszanej tematyki. 

 
6. Zakończenie zajęć. Podziękowanie uczniom za ich aktywny udział 

w spotkaniu. 

11. Ewaluacja 
 

Po spotkaniu uczniowie wypełniają krótką ankietę dotyczącą zajęć. 
 
 

12. Uwagi 
 

 
 
 

 


