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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza:  ADAM URBANIAK 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Podstawowa  
Nabyszyce 12 
63-430 Odolanów 

1. Temat 
 

W obliczu dziecięcego strachu … 
Jestem silny i się nie boję – wiem, że dam radę. 
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego 

Jakub pogromca strachu. Terapeutyczne opowiadania dla dzieci 
przeżywających lęki / Erika Meyer- Glitza. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 
2001, s. 35-43. 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie klasy II szkoły podstawowej  
 
 

4. Czas trwania 
 

2 jednostki dydaktyczne  
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 Eliminacja u dziecka poczucia strachu. 
 W jaki sposób zachować się w sytuacji ogarniającego przypływu 

strachu ? 
 Sposoby na dziecięcy strach. 

6. Cele 
 

Cel ogólny : 
 Kształtowanie u dziecka postawy pewnej, potrafiącej panować 

nad strachem 
 Pokonanie strachu 

Cele szczegółowe :  
 Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela do 

prezentowanego tekstu 
 Biorą aktywny udział w proponowanych aktywnościach 

7. Metody  
 

 słowna : objaśnienia, rozmowa, praca z tekstem 
 aktywizująca : wykonanie pracy plastycznej  
 oglądowa : pokaz i obserwacja  
 czynna : działań plastyczno-artystycznych  

8. Forma pracy 
 

 indywidualna  
 zbiorowa 

9. Środki dydaktyczne 
 

 treść opowiadania, arkusze szarego papieru, arkusze białego 
papieru, klej, nożyczki, zszywacze 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg zajęć: 
1. Część wprowadzająca do zajęć.  

Przedstawienie uczniom zasad organizacyjnych zajęć oraz ich 
przebiegu ( zawarcie kontraktu). 
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I część zajęć: 
Sala dydaktyczna zostaje podzielona na 2 części. W jednej – większej 
uczniowie siadają na dywanie, pozostałą część wypełnia wyposażenie sali 
oraz ławki, które nie będzie aktualnie potrzebne. 
 

2. Podstawowym zadaniem dzieci jest słuchanie opowiadania 
czytanego przez nauczyciela.  

 
3. Przed przeczytaniem tekstu zaleca się, aby oswoić uczniów z 

tekstem, a jednocześnie wprowadzić w tematykę. Np. Każdy 
uczeń młodszy, czy starszy lub osoba dorosła odczuwa czasem 
strach. Czasem dobrze, że tak się dzieje, bowiem w przeciwnym 
razie nie bylibyśmy ostrożni. Osobiście znam dużo dzieci, które 
mają problem z zbyt silnym strachem, do tego stopnia, że w głębi 
siebie mogą widzieć ciemność, lub często czują się jak w pułapce. 
Nie mają przez to siły na jedzenie ani zabawę. Stan, w którym się 
znajdują jest nieprzyjemny.  Na wszystko jednak znajdzie się rada 
… 

 
4. Słuchanie opowiadania pt. „Jakub pogromca strachu” autorstwa 

Eriki Meyer Glitzy, Wyd. Jedność, Kielce 2001, s. 35-43. 

 Prowadzący po przeczytaniu tekstu objaśnia, czym jest 
strach?  

 Pyta, czego można się bać?  

 W jaki sposób moi uczniowie spróbowaliby walczyć ze 
strachem, aby już nie powrócił ? 

Uczniowie udzielają odpowiedzi. Dyskusja moderowana.  
Następnie prowadzący pyta o treść opowiadania  do 
przeczytanego tekstu. Uczniowie udzielają odpowiedzi.  

 
II część zajęć – aktywizacja uczniów 

 
5. Nauczyciel dzieli dzieci na 4 zespoły 5 osobowe. Uczniowie łączą 

ze sobą stoliki. Otrzymują niezbędne materiały od nauczyciela. Ich 
zadaniem jest stworzenie postaci, z wykorzystaniem szarego 
papieru. Zadaniem stworzonej postaci będzie postać, która będzie 
bohaterem, a jednocześnie pogromcą strachu, którego boją się 
uczniowie i który będzie ich obrońcą.  

 
6. Po wykonaniu prac w grupie nasi uczniowie dokonają pokazu 

swoich postaci. Uczniowie z grup przeciwnych w tym czasie 
dokonują obserwacji postaci kolegów.  
Prowadzący zadaje pytania typu:  

 Co sprawiło, że akurat taką postać stworzyliście?  

 W jaki sposób może ona pokonać waszym zdaniem strach?  
Następują swobodne wypowiedzi uczniów.  
 

7. Kolejną propozycją dla uczniów jest stworzenie pokazu dla klasy 
ze stworzonych postaci. Walorem dydaktycznym pokazu ma być 
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stworzenie krótkiego dialogu stworzonych postaci i próba 
konfrontacji w radzeniu sobie z „obliczem strachu”. 

 
III część zajęć – podsumowanie 
 

8. Wspólna rozmowa z uczniami w kręgu na temat tego, czy teraz 
czujecie się bardziej silni ? Czy udało się wam oswoić strach i 
pozbyć się go ? Uczniowie udzielają odpowiedzi.  
Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach, zakończenie zajęć.  

9. Ewaluacja 
 

 
 
 

10. Uwagi 
 

Do opracowania powyższego scenariusza wykorzystano źródła : 

 W głowie się nie mieści /  Brittany Candau. – Warszawa : STRACH, 
Polish editio by Egmont Polska, 2015.  

 Mamo, boję się szkoły / Giovanna Ramera. Kraków :  
Wydawnictwo  WAM, 2007.  

 Jakub pogromca strachu. Terapeutyczne opowiadania dla dzieci 
przeżywających lęki / Erika Meyer-Glitza. – Kielce : Wydawnictwo 
Jedność, 2001.  

 Boisz się? Od strachu  do odwagi  / Nuria Roca. – Barcelona : 
Espana, 2000. 

 


