
 
Kurs K-5 Psychoedukacja w szkole (szkolenie e-learningowe) 

 
 

FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza:  ANNA MICHALAK 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Filialna im. Stefana Żeromskiego   
Piekary 49  
62-730 Dobra 

1. Temat 
 

Jak to zrobić aby się nie bać… 
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

 Zuzi – Buzi // w:  Bajki terapeutyczne. Część 1 / Maria Molicka. - Wyd. 2 
popr. i uzup. - Poznań : Media Rodzina, 2009, s. 78-86. 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej 
 
 

4. Czas trwania 
 

1 godzina lekcyjna 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 lęk związany z separacją od matki 
 poczucie zagrożenia, osamotnienia 

 

6. Cele 
 

 nabycie nowych kompetencji 
 uczenie sposobu radzenia sobie z lękiem 

 

7. Metody  
 

 słowne: praca z tekstem, rozmowa 
 czynne: działania plastyczne, zabawa ruchowa 

 

8. Forma pracy 
 

 indywidualna 
 zbiorowa 

9. Środki dydaktyczne 
 

 tekst opowiadania 
 materiały plastyczne: kartki z konturem myszki, kredki, „buźki” do 

oceny zajęć, tablica magnetyczna 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Wprowadzenie do zajęć: 
Zapoznanie uczniów z organizacją i celem zajęć oraz zasadami 
postępowania na zajęciach. 

 
1. Czytanie opowiadania Marii Molickiej „Zuzi - Buzi”. 

 
2. Rozmowa kierowana na temat tekstu: 

 Kto był bohaterem opowiadania? 

 Czego bała się Zuzi – Buzi? 

 Kogo spotkała  Zuzi – Buzi? 

 Co radziła jej myszka Pupela? 

 Czego nauczyła Zuzi – Buzi myszka Pupela? 
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 Czy rady myszki przydały się Zuzi – Buzi? 
 

3. Zabawa : „Rosnąca myszka” 
Dzieci  z pozycji skulonej na dywanie „wyrastają, aż do pozycji „na 
palcach” powtarzając słowa myszki: „Niczego się nie boję jestem 
bardzo pewna siebie, poradzę sobie w każdej sytuacji”. 

 
4. Praca plastyczna 

Dzieci na kartkach kolorują myszkę i zabierają ze sobą do domu – 
myszka będzie dodawać odwagi. 

11. Ewaluacja 
 

Dzieci obok myszki  na tablicy magnetycznej przyklejają buźkę wybraną 
zgodnie z tym jak się czują w danej chwili. 
 

12. Uwagi 
 

 
 
 

 


