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

 

 

FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza: ILONA FIGAS 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
Zakrzewek 6 
62-610 Sompolno  

1. Temat 
 
 

Przyjaźń  
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

Bajka o dwóch ołówkach // w: Bajkoterapia / Maria Molicka. –  Poznań : 
Wydawnictwo Media Rodzina, 2002. 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej ( klasa III)  
 
 

4. Czas trwania 
 

45 minut ( godzina lekcyjna)  
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

Problemy:  
 tworzenie się grup w klasie, odrzucanie i selekcja kolegów, 

naśmiewanie się z kolegi „ odrzuconego”  z grupy 
Potrzeby:  

 uświadamianie uczniom, że przyjaźń jest bardzo ważna każdy 
uczeń jest godnym przyjacielem, jeśli jest docenianym  

 prawdziwa przyjaźń jest lojalna, w trudnych momentach można 
liczyć na wsparcie przyjaciela  

6. Cele 
 

 uświadomienie potrzeby przyjaźni 
 pokazanie uczniom, że przyjaźń to bezinteresowna chęć 

pomagania, budowanie zaufania, lojalności, stymulacja empatii 
(współczucia)  

 uświadomienie uczniom, że poprzez czytanie bajek 
psychoedukacyjnych można rozwiązać nurtujące problemy 

7. Metody  
 

 słowne: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem 
 aktywizujące: burza mózgów 
 oglądowe: pokaz  ilustracji  i obserwacja   
 czynne: ćwiczenia utrwalające, rysunek 

8. Forma pracy 
 

 grupowa, zbiorowa 

9. Środki dydaktyczne 
 

 bajka psychoedukacyjna „ Przyjaźń” 
 brystol, kolorowe flamastry  
 obrazek (rysunek) kolorowego i szarego ołówka 
 kolorowe naklejki  dla uczniów  
 kolorowe samoprzylepne karteczki  
 obrazki uśmiechniętych i smutnych dzieci  
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10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg zajęć: 
1. Wprowadzenie do zajęć :  

Zapoznanie uczniów z proponowaną organizacją zajęć i zasadami 
postępowania na zajęciach.  

Część I 
Dzieci siadają wygodnie w wydzielonym miejscu w klasie, na dywanie i 
słuchają czytanego tekstu.  
  

2. Czytanie opowiadania „ Bajka o dwóch ołówkach” - Maria Molicka 
"Bajkoterapia", Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2002  

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania:  

 Czego dowiedzieliśmy się szarym i kolorowym  ołówku?  

 Co takiego przydarzyło się kolorowemu ołówkowi?   

 Kto podążył  mu z pomocą ?  

 Kto wspierał kolorowy ołówek, gdy miał problem?  

 Jak zachował się kolorowy ołówek?  

 Jak zachowały się pozostałe kredki znajdujące się w piórniku?  

 Która postawa jest prawidłowa- kolorowego ołówka czy 
pozostałych kredek?  

  
4. Zabawa aktywizująca:  

Nauczyciel proponuje, żeby uczniowie wybrali kartkę w dowolnym  
kolorze, który kojarzy im się z samopoczuciem  jakie czuł szary 
ołówek i kolorowy ołówek, gdy został uzdrowiony. Następnie 
uczniowie opowiadają o tym jak ich zdaniem czuł się szary i 
kolorowy ołówek. Nauczyciel odwraca role mówiąc by uczniowie 
wyobrazili sobie, co by czuł szary ołówek gdyby kolorowy ołówek 
zostawił go samego i dołączył do grupy kolorowych kredek? A 
także co by czuł kolorowy ołówek, gdyby w momencie choroby 
nikt mu nie pomógł.   

 
5. Na tablicy nauczyciel przyczepia obrazki: po jednej stronie 

kolorowy ołówek, po drugiej stronie szary ołówek - tak aby oba 
rysunki były widoczne dla dzieci. Następnie rozdaje uczniom 
kolorowe flamastry i rozdaje jeszcze raz kolorowe karteczki. Na 
tych karteczkach każdy uczeń zapisuje: 

 Jak czuł się szary ołówek, gdy kolorowy  ołówek pomimo 
naśmiewania się kolorowych kredek cały czas przyjaźnił się z 
nim, 

 Jak czuł się kolorowy ołówek, gdy kolorowe kredki zamiast 
pomóc mu, tylko szeptały o jego chorobie, 

 Jak czuł się kolorowy ołówek, gdy tylko szary ołówek mu 
pomógł mówiąc- My jesteśmy prawdziwi przyjaciele, on nie 
zdradził naszej przyjaźni dla innych, kolorowych.  

 
6. Na brystolu nauczyciel rysuje duży okrąg - do którego dzieci po 

kolei przyczepiały swoje kolorowe karteczki tworząc tym samym 
promienie słońca. Nauczyciel uświadamia uczniom, że nie należy 
odtrącać i odrzucać kolegów z klasy, lecz można przyłączyć się do 
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wspólnej zabawy - jednocząc całą klasę. Tak jak promienie 
tworzące słońce i dające ciepło i radość.  Dookoła promieni każde 
z dzieci rysuje uśmiechnięte buzie.  
 

7. Na zakończenie zajęć każdy uczeń otrzymuje naklejkę   
Komentarz: Każdy z nas jest inny, ma inny charakter, w czymś jest 
dobry, a w czymś innym słabszy. Tak jak są różne kolorowe kartki, 
które tworzą wspólnie słońce. Dlatego jako klasa uzupełniamy się, 
każdy ma swój szary i kolorowy ołówek, ważne jednak by 
doceniać i nie odrzucać tych, którzy są inni. Każdego może spotkać 
przykrość związana z odrzuceniem. Jak również klasa nie musi się 
dzielić na grupy - lecz wspólnie łączyć tworzyć promienie .  

11. Ewaluacja 
 

Ewaluacja zajęć edukacyjnych polega na sprawdzeniu w jakim stopniu 
bajka psychoedukacyjna została zrozumiana przez dzieci. Każde z dzieci 
mogło zdecydować, wypowiedzieć się i stanąć w rządku pod zdjęciem 
dzieci, które dla nich oznacza szczerych i życzliwych przyjaciół.  

12. Uwagi 
 

 
 
 

 


