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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza:  ANNA OLEK 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

 

1. Temat 
 

Jesteśmy sobie potrzebni 
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

Elmer i hipopotamy /  David McKee. – Poznań : Wydawnictwo Papilon, 
2012. 

3. Uczestnicy 
 

uczniowie kl. I szkoły podstawowej 
 
 

4. Czas trwania 
 

2 x 45 min 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 Ukazanie dzieciom wartości i roli współpracy 
 
 

6. Cele 
 

Cele ogólne: 
 kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania 

poprawnych kontaktów z innymi dziećmi 
 ukazanie dzieciom wartości i roli współpracy 
 popularyzacja literatury dziecięcej 

Cele szczegółowe: 
uczeń: 

 uważnie słucha wypowiedzi innych (nauczyciela, koleżanek, 
kolegów) i je rozumie 

 słucha w skupieniu i ze zrozumieniem czytanego tekstu 
 udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie 
 rozumie wartość współpracy i wzajemnej pomocy 
 wykonuje proste projekty w grupie 
 wykonuje płaskie formy użytkowe uwzględniając zasady 

kompozycji 
 uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych 

7. Metody  
 

 oglądowe: pokaz ilustracji 
 słowne: pogadanka, rozmowa 
 podające: słuchanie czytanego tekstu 
 czynne: zabawy, ćwiczenia 

8. Forma pracy 
 

 zbiorowa  
 grupowa 

9. Środki dydaktyczne  literatura: „Elmer i hipopotamy”, D. McKee 
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   „W co się bawić z dziećmi? –  piosenki i zabawy wspomagające 
rozwój dziecka” , M. Bogdanowicz 

 pozostałe: brystole formatu A0 z rysunkiem konturowym słonia w 
kratkę -bohatera opowiadania  (propozycja rysunku konturowego 
zamieszczona jest w zbiorze „Elmer wielka księga przygód”),  
farby, pędzle, kolorowe karteczki 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg lekcji: 
1. Zabawa na powitanie „Dzień dobry” M. Bogdanowicz:  

 
Dzień dobry, dzień dobry wam, 
Pięknie witamy się. 
Podajmy sobie ręce obie, / 2x 
Dzień dobry, dzień dobry wam./ 2 x 
 

Dzieci podają sobie obie ręce i kłaniają się. 
 

2. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Stonoga” M. Bogdanowicz: 
 

Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga, 
aż się trzęsie podłoga, podłoga, bęc. 
Pierwsza noga, druga noga, 
trzecia noga, czwarta noga 
piąta noga, szósta noga, siódma noga i …odwłok. 
 

Uczestnicy zabawy tworzą „stonogę”: ustawiają się gęsiego jeden 
za drugim- łapią w pasie osobę stojącą przed nimi i kroczą do 
przodu. Tupią. Kolejno wysuwają prawą nogę w bok i podają jej 
kolejność w szeregu. Ostatnie dziecko wykrzykuje słowo: 
„odwłok”  – przechodzi pod nogami „stonogi”, staje na czele 
grupy i prowadzi ją.  
 

3. Słuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania „Elmer i 
hipopotamy” , D. McKee: 
Nauczyciel czyta treść opowiadania. Prezentuje ilustracje.  
 

4. Rozmowa nt. wysłuchanego opowiadania:  
Nauczyciel zadaje pytania: 

 Jaki kłopot miały hipopotamy? 

 W jaki sposób Elmer zareagował na wieść o kłopotach 
hipopotamów?  

 Jak zareagowały inne zwierzęta? 

 Na jaki pomysł wpadł słoń żeby pomóc hipopotamom? 

 Kto i w jaki sposób pomógł potrzebującym zwierzętom? 

 Jaki był efekt wzajemnej pomocy zwierząt? 
 

5. Pogadanka nt. wartości i roli pomocy i współpracy: 
Podczas pogadanki dzieci wnioskują, że bez pomocy zwierząt 
hipopotamom nie udałoby się odsunąć kamieni. Zwrócenie uwagi 
na wartość wzajemnej pomocy i współpracy.  
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6. Wykonanie pracy plastycznej: 
Nauczyciel dzieli dzieci na trzy grupy (dzieci losują kolorowe 
karteczki a następnie dobierają się wg kolorów, np. grupa 
czerwona, grupa niebieska).  
Każda grupa otrzymuje: brystol A0 z rysunkiem konturowym 
słonia w kratkę (bohatera opowiadania), farby, pędzle.  
Dzieci kolorują rysunek. Wystawa prac. 

11. Ewaluacja 
 

Swobodna rozmowa z dziećmi, w jakich sytuacjach można pomóc koledze, 
koleżance, rodzicom, rodzeństwu itp. Nauczyciel w taki sposób  kieruje 
rozmową, aby dzieci doszły do wniosku, że efekt prac plastycznych 
uzyskały dzięki współpracy  i wzajemnej pomocy. 

12. Uwagi 
 

 
 
 

 


