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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza: RENATA WITKOWSKA 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków   
ul. Bielawy 1 A  
62-530 Kazimierz Biskupi 

1. Temat 
 

Poradzę sobie w trudnej sytuacji 
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

Lisek Łakomczuszek // w: Bajki terapeutyczne. Część 1 /Maria Molicka. – 
Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań : Media Rodzina, 1999, s. 94-100. 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie klasy II szkoły podstawowej 
 
 

4. Czas trwania 
 

45 minut 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 rozpoznawanie możliwości wyjścia z danej sytuacji 
 budowanie pozytywnej samooceny 
 niwelowanie lęku przed wyśmianiem 

6. Cele 
 

 racjonalne rozwiązywanie problemu poprzez „wyrównywanie” 
kosztów 

 uczenie myślenia konstruktywnego (inny sposób myślenia              
o sytuacji  lękotwórczej) 

 dawanie wsparcia poprzez przyjaźń (akceptacja i zrozumienie) 
 budowanie wiary we własne siły 

7. Metody  
 

 słowne: rozmowa, objaśnienia 
 czynne: działania plastyczne 
 aktywizujące: kończenie zdań 

8. Forma pracy 
 

 indywidualna 
 zbiorowa 

9. Środki dydaktyczne 
 

 egzemplarz książki „Bajki terapeutyczne” M. Molickiej 
 materiały plastyczne (kartki papieru A4, kredki, pastele, flamastry) 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg zajęć: 
1. Wprowadzenie do zajęć. Zapoznanie uczniów z proponowaną 

organizacją zajęć i zasadami postępowania na zajęciach. 
 

Część I    
Klasa szkolna podzielona jest na dwie części, jedna część to wolna 
przestrzeń, gdzie można siedzieć na dywanie, w drugiej części ustawione 
są ławki szkolne. Dzieci siadają na dywanie. 
 

2. Zabawa w kończenie zdań:  



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

 

 Najlepiej potrafię…,  

 Jestem dobry w … 
 

3. Czytanie bajki „Lisek Łakomczuszek” M. Molickiej 
 

4. Rozmowa kierowana na temat postępowania liska, który łamie 
nakazy, a później przeżywa lęk przed wyśmianiem. 

 
5. Próba odpowiedzi na pytanie jak lisek powinien rozwiązać swój 

problem, tak żeby nie kłamał i nie sprawił przykrości innym. 
 

Część II    
Dzieci siadają w ławkach szkolnych w drugiej części klasy. Będą robiły 
pracę plastyczną. 
 

6. Wykonanie  ilustracji do usłyszanej bajki. 
 

7. Wspólne oglądanie prac.  Rozmowa o emocjach, które 
towarzyszyły liskowi. 

 
8. Zakończenie zajęć. Podsumowanie. Podziękowanie za 

uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie. 

11. Ewaluacja 
 
 

 

12. Uwagi 
 

 

 

 
 


