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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza: AGNIESZKA TOMAL 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 
Plac Szkolny 1 A 
62-400 Słupca  

1. Temat Lęk i strach – odwrażliwienie. Zajęcia wprowadzające. 
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

O Filifionce, która wierzyła w katastrofy // w: Opowiadania z Doliny 
Muminków / Tove Jansson. – Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 
2014. 

3. Uczestnicy  dzieci 7- letnie, uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej 
 
 

4. Czas trwania 
 

1 godzina lekcyjna 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 sposoby radzenia sobie  z lękiem przed pójściem do szkoły 
 eliminowanie uczucia lęku 

 

6. Cele 
 

 odwrażliwienie poprzez utożsamienie się z główną bohaterką 
opowiadania „O Filifionce, która wierzyła w katastrofy” 

 pomoc w pozbyciu się lęków / strachów przed radzeniem sobie                      
w sytuacjach trudnych 

 pomoc w pozbyciu się lęku przed pójściem do szkoły 

7. Metody  
 

 słowna: głośne czytanie opowiadania „O Filifionce, która wierzyła                                
w katastrofy”; rozmowa 

 aktywizujące: drabina „strachów” / odwrażliwienie 
 czynne: rysowanie ulubionej maskotki 

8. Forma pracy 
 

 zbiorowa 
 indywidualna  

9. Środki dydaktyczne 
 

 tekst opowiadania „O Filifionce, która wierzyła w katastrofy” 
 kartki papieru 
 kredki i pisaki 
 arkusze szarego papieru 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg zajęć: 
1. Powitanie dzieci przez prowadzącą. Dzieci przedstawiają się i 

mówią krótko o sobie. 
 

Część I.  
Sala lekcyjna lub świetlica. Dzieci siadają na dywanie. 
 

2. Prowadząca odczytuje opowiadanie „O Filifionce, która wierzyła w 
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katastrofy”. 
 

3. Rozmowa na temat opowiadania. Prowadząca pyta dzieci: 

 O czym było opowiadanie? 

 Kto jest głównym bohaterem opowiadania? 

 Kiedy Filifionka czuła się najlepiej?  
(nakrywając do stołu, w towarzystwie Gapsy) 

 Jakie myśli nachodzą Filifionkę podczas wykonywania innych 
czynności?  
(Na przykład, gdy pierze chodnik, boi się cyklonów, tajfunów, 
które mogą w każdej chwili nadejść) 

 Z kim Filifionka chce podzielić się swoimi strachami? 
(z Gapsą) 

 Czy Gapsa ją rozumie?  
(nie chce z nią o tym rozmawiać, ponieważ ma swoje 
problemy) 

 Kiedy rozpoczął się sztorm i trąba powietrzna?  
(po wizycie i telefonie Gapsy) 

 Czy Filifionka bała się trąby powietrznej?  
(na początku tak, dlatego chciała się przed nią ukryć; ale 
potem cieszyła się z niej, ponieważ nie musiała już dłużej 
czekać na jej przyjście) 

 Co stało się z domem i rzeczami Filifionki?  
(zostały zniszczone) 

 Co zrozumiała Filifionka po katastrofie?  
(zrozumiała, że jeżeli zacznie wszystko naprawiać i ustawiać 
tak jak przedtem to stanie się tą samą Filifionką co przed 
trąba powietrzną i znów zacznie bać się katastrof; Filifionka 
nazywa katastrofę piękną  i wspaniałą) 

 Czy możemy powiedzieć, że Filifionka się zmieniła? 

 Jeżeli tak to, dlaczego?  
(ponieważ zrozumiała, że rzeczywistość wcale nie jest taka 
straszna jak ją sobie wyobrażała) 
 

4. Dzieci wraz z prowadzącą na dużych arkuszach papieru tworzą 
„drabinę” strachów Filifionki. Na najniższym szczeblu dzieci piszą 
to, co Filifionka lubi najbardziej, a na najwyższym, czego się boi.  
 
Szczeble: 

I. lubi nakrywać do stołu i towarzystwo Gapsy; 
II. nie lubi mówić o swoich strachach , bo czuje, że nikt jej nie 

zrozumie; 
III. boi się zmiany, która może nadejść; 
IV. najbardziej boi się własnych sztormów, swoich przeczuć i 

wyobrażeń. 
 

5. Dzieci przypominają jak wyglądała katastrofa i jak czuła się 
Filifionka kiedy skończyło się najgorsze. Prowadząca pyta: 

 Co pomogło przetrwać Filifionce najgorsze chwile? 
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(porcelanowy kotek, którego ściskała w ręce) 

 Czy każdy z was ma taką maskotkę, która pomaga w 
najgorszych chwilach? 

 Może warto mieć maskotkę?  

 Jak ona powinna wyglądać? 
 
Część II.  
Dzieci siadają przy stoliczkach lub ławkach. 
 

6. Dzieci rysują swoje maskotki – talizmany, które strzegą je w 
najtrudniejszych chwilach. 
 

7. Dzieci rozmawiają z prowadzącą na temat sytuacji, których same 
się obawiają. Prowadząca pyta: 

 Czego każdy z was najbardziej się obawia? 

 Jakie sytuacje w szkole wywołują u ciebie strach? 
Każde dziecko dzieli się swoimi strachami z resztą grupy. 
 

8. Każde dziecko z pomocą prowadzącej, tworzy własną „drabinę” 
strachów. Podobnie jak przy „drabinie” strachów Filifionki, dzieci 
na najniższym szczeblu zamieszczają szkolne czynności, które 
sprawiają im przyjemność i nie sprawiają im problemu, a na 
następnych „największe strachy”. Po skończeniu zadania każde 
dziecko opowiada o swojej „drabinie” strachów. Na zakończenie 
prowadząca prosi, aby dzieci na następne zajęcia przyniosły swoje 
ulubione maskotki. Prowadząca zapowiada również, że na 
kolejnych zajęciach będą pokonywać poszczególne szczeble 
drabiny. 

11. Ewaluacja 
 
 

 

12. Uwagi  
 
 

 

 


