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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza : ANNA FILIPIEC 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika 
Koszuty 17 
62-400 Słupca 

1. Temat 
 
 

Przyjaźń 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

1. Kolekcja Kubuś i przyjaciele / Skibińska-Subocz Krystyna // w: 
Tygrys i przyjaciele. T. 4. – Łódź: Wydawnictwo  Ameet, 2011. 

2. Ona i ja / Hanna Łochocka // w: Wesoła szkoła. Kształcenie 
zintegrowane w klasie 3. Podręcznik część 1. / Hanna 
Dobrowolska [i in.]. – Warszawa : WSiP, 2001, s. 55. 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie klasy II szkoły podstawowej 
 
 

4. Czas trwania 
 

90 minut 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 Czym jest przyjaźń?  
 Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel (jakie cechy, zachowania 

wpływają na to, że ktoś jest naszym przyjacielem)?  
 Budowanie zaufania do innych.  
 Potrzeba kontaktu z rówieśnikami, uniknięcia samotności, 

wsparcia ze strony drugiej osoby oraz poczucia bezpieczeństwa.  
 Potrzeba rozumienia odczuć i potrzeb innych osób.  
 Potrzeba kształtowania postawy przyjacielskiej.  
 Zachęcenie do zawiązywania przyjaźni z kolegami.  

6. Cele 
 

Cele główne: 
 Uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka. 
 Kształtowanie takich wartości człowieka jak wrażliwość (empatia), 

szacunek do drugiej osoby, chęć niesienia bezinteresownej 
pomocy, zaufanie. 

 Kształtowanie umiejętności nazywania cech przyjaciela. 
 Kształtowanie postawy przyjacielskiej. 
 Rozwijanie umiejętności współpracy oraz skutecznego 

porozumiewania się z innymi. 
Cele szczegółowe: 
Uczeń: 

 Słucha ze zrozumieniem czytanej bajki, wiersza. 
 Słucha wypowiedzi innych osób. 
 Odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu oraz 

zadawane przez nauczyciela. 
 Określa cechy i zachowania świadczące o przyjaźni. 
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 Zapisuje skojarzenia do wyrazu przyjaźń oraz cechy przyjaciela. 
 Tworzy definicję przyjaźni. 
 Słucha i śpiewa piosenki oraz tworzy do nich ruchową 

improwizację. 
 Uczestniczy w zabawach. 
 Wykonuje pracę plastyczną. 

7. Metody  
 

 słowne: opis, opowiadanie, pogadanka 
 aktywizujące: burza mózgów 
 oglądowe: pokaz i obserwacja 
 czynne: zabawy, ćwiczenia utrwalające, działań plastycznych, 
 metoda zadań inspirujących (prace plastyczne) 

8. Forma pracy 
 

 indywidualna 
 zbiorowa 
 w parach 

9. Środki dydaktyczne 
 

 egzemplarz książki: O Tygrysku i przyjaciołach (Skibińska-Subocz 
Krystyna). 

 Podręcznik część 1.Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w 
klasie 3. (Hanna Dobrowolska i in.) 

 materiały plastyczne (kartki papieru A4, kredki, pisaki, farby, 
pastele itp.) 

 tablica interaktywna, nagranie z piosenką (karaoke) 
 odtwarzacz CD, płyta z nagraniem dowolnego utworu muzycznego 
 teksty piosenek dla dzieci 
 balony 
 papierowe drzewo z napisem „Przyjaźń-Przyjaciel” 
 małe, kolorowe karteczki, kolorowe pisaki 
 gadające kartki (wykonane przez uczniów) 
 odznaka „Dobry przyjaciel” 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg zajęć: 
1. Wprowadzenie do zajęć: 

Zapoznanie uczniów z celem oraz proponowaną organizacją zajęć. 
 
Część I. 
Klasa szkolna podzielona jest na dwie części, I część to wolna przestrzeń, 
gdzie można siedzieć na dywanie, materacach, kanapach dla dzieci, w II 
części ustawione są ławki szkolne. 
 

2. Zabawa integracyjna: 
Przebieg zabawy: taniec z balonem. Uczniowie dobierają się w 
pary i wkładają miedzy siebie nadmuchanego balona, poruszają 
się w rytm muzyki i współpracują ze sobą w taki sposób, aby nie 
upuścić balona na ziemię. Pary, które będą umiały ze sobą 
współpracować, pomagać sobie nawzajem i wspierać się, nie 
upuszczą balonu na ziemię. 

 
Nauczyciel zaprasza dzieci do zajęcia wygodnego miejsca na dywanie. 
 

3. Czytanie bajki: 
Czytanie bajki o Tygrysku i jego przyjaciołach. Rozmowa na temat 
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wysłuchanej bajki. 

 Jacy bohaterowie występowali w bajce? 

 Czego dowiedzieliśmy się o tygrysku? 

 Kto posłuchał, a kto nie posłuchał przestrogi wiatru? 

 Jakie znacie uczucia? 

 Jakie uczucie towarzyszyło Tygryskowi, kiedy okazało się, że 
wszyscy są zajęci? 

 Co takiego niewłaściwego zrobił tygrysek? 

 Czy tygrysek pomagał w odbudowaniu domku kłapouchego, 
który sam popsuł? 

 Do kogo tygrysek napisał list? 

 Co zrobili przyjaciele Tygryska, aby nie czuł się samotny? 

 Jak poczuł się i co postanowił zrobić tygrysek gdy odkrył, że 
na przyjęciu nie było jego tygrysiej rodziny? 

 Co następnie postanowili zrobić przyjaciele tygryska? 

 Co się wydarzyło gdy przyjaciele znaleźli tygryska w lesie? 

 W jaki sposób tygrysek odwdzięczył się swoim przyjaciołom? 

 Do jakiego wniosku doszedł Tygrysek na końcu opowiadania? 
 

4. Zabawa: 
Nauczyciel zaprasza uczniów do zatańczenia i zaśpiewania tekstu 
piosenki pt. „Kilku kumpli weź (prosiaczek i przyjaciele)”. 

 
Kilku kumpli i patyk albo dwa,  
powstanie dom, w którym mieszkać się da. 
Kumpli weź, patyk w garść potrafisz to. 
Wyrośnie dom, choć nie było tu go. 
Okno będzie tu, a drzwi o tam. 
Postawimy nasz dom, to nie potrwa długo. 
 

Na początku uczniowie słuchają nagrania piosenki. Następnie 
otrzymują od nauczyciela jej tekst. Czytają tekst i próbują 
zaśpiewać piosenkę. Ułatwienie dla uczniów jest wyświetlanie 
tekstu piosenki w formie karaoke na tablicy interaktywnej. 
Uczniowie śpiewają oraz starają się wykonywać ruchy do utworu 
piosenki. 

 
Nauczyciel ponownie zaprasza dzieci do zajęcia wygodnego miejsca na 
dywanie. 
 

5. Czytanie wiersza 
Czytanie wiersza „Ona i ja” Hanny Łochockiej [w]: Wesoła szkoła. 
Kształcenie zintegrowane w klasie 3. Podręcznik część 1., Hanna 
Dobrowolska [i in]. 
 

6. Rozmowa na temat tekstu 

 Kim są bohaterowie wiersza? 

 Czym różnią się dwie bohaterki wiersza? 

 Co łączy bohaterki wiersza? 
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 Zabawa „Drzewko przyjaźni”. 
Nauczyciel rozdaje dzieciom karteczki, którzy zapisują na nich z 
czym kojarzy się im przyjaźń lub jaki powinien być przyjaciel. 
Uczniowie przyczepiają zapisane karteczki do drzewka „przyjaźni”. 
Nauczyciel odczytuje napisy na karteczkach. Uczniowie na ich 
podstawie próbują zdefiniować pojęcie przyjaźni. 
Dodatkowe pytania nauczyciela: 

 W jaki sposób okazujemy sobie przyjaźń? 

 Jak dbać o przyjaźń? 
Chętne osoby opowiadają o swoim przyjacielu oraz o historii 
swojej przyjaźni – niektóre osoby mogą wykorzystać do tego 
zadania gadającą kartkę. 
 

Część II.  
Nauczyciel zaprasza uczniów do zajęcia miejsca w ławkach szkolnych. 
 

7. Zajęcia aktywizujące 
Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z bloku oraz różnorodne 
materiały plastyczne. 

 Zabawa taniec z kartką: 
Uczniowie za nauczycielem powtarzają i pokazują za pomocą 
kartki: 
 

Kartka stoi, kartka leży, kartka robi szum x 2 
Kartka w górze mam parasol,  
kartka w dole leci dywan, 
Moja wyobraźnia może wszystko. 
 

 Uczniowie wykonują prace plastyczne przedstawiające sytuacje 
„Jak spędzam wolny czas ze swoim przyjacielem” (jeśli uczeń 
zgłasza, że nie ma przyjaciela, to: może przedstawić, co chciałby 
robić z przyjacielem - kolegom gdyby go miał).  
Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, w razie potrzeby pomaga 
uczniom. 
 

8. Zakończenie zajęć 
Po wykonaniu prac uczniowie prezentują i opisują je. Po 
zakończonej prezentacji uczniowie dokonują przyjacielskiej oceny 
swoich prac i otrzymują od nauczyciela odznakę „Dobrego 
przyjaciela”. 
Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie. 

9. Ewaluacja 
 

 
 
 

10. Uwagi 
 

 
 
 

 


