
Psychoedukacja dla uczniów klas II szkoły podstawowej  

Cykl III. O zajadaniu smutków słodyczami 

 

Zajęcia z psychoedukacji dla uczniów klas II szkoły podstawowej, podobnie jak w latach 

wcześniejszych, przeprowadzane są przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy i Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy 

– Annę Chudzińską i Hankę Kasperską-Stróżyk (nauczyciele bibliotekarze) oraz pedagoga Annę 

Pyrzyk. Tematyka zajęć nawiązuje do wyznaczonych kierunków polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017 w zakresie: kształtowania postaw i wychowania do wartości, oraz 

upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

Podobnie jak w poprzednich latach spotkania będą odbywały się raz na kwartał. 

 

„Psychoedukacja w szkole” realizowana była z uczniami edukacji wczesnoszkolnej: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – z klas I (przede wszystkim sześciolatkami),  

 w roku szkolnym 2015/2016 – z klas III,  

 w roku szkolnym 2016/2017 – z klas II. 

 
Scenariusz zajęć 

 

 
Temat: O zajadaniu smutków słodyczami 

 

Tekst: Szczurek Rysio i smak uważności / Agnieszka Pawłowska. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2015. 

 

Uczestnicy: uczniowie klasy II szkoły podstawowej. 

 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 

 

Problemy i potrzeby:  

 Czy jedzenie to nic więcej, tyko pochłanianie pokarmu? 

 Jak należy rozumieć określenie „zajadanie smutków”? 

 W jaki sposób zwracać uwagę na to, co jemy? 

 Kiedy odczujemy przyjemność ze smakowania? 

 Kiedy odczujemy przyjemność z dzielenia się z innymi posiłkiem? 

 

Cele ogólne: 

 uczniowie odkrywają, kiedy odczuwamy przyjemność ze smakowania, bo jedzenie daje zdrowie ale 

także prawdziwą rozkosz, 

 dzieci dowiadują się, że należy zwracać uwagę na to,  co jedzą, 

 poznają przyjemność z dzielenia się posiłkiem z innymi. 

 

Cele szczegółowe: 

 uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. 



 

Metody:  

 słowne: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem, 

 aktywizujące: metoda historyjek obrazkowych, 

 oglądowe: pokaz i obserwacja, 

 czynne: ćwiczenia utrwalające, działania plastyczne. 

 

Forma pracy: 

 indywidualna, 

 zbiorowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

 egzemplarz książki: Szczurek Rysio i smak uważności / Agnieszka Pawłowska, 

 kartki z nazwami produktów z piramidy żywieniowej, małe ołówki, 

 prezentacja obrazkowa, 

 materiały plastyczne (kółka origami, kartki papieru, kredki, pastele, flamastry, klej, szary papier). 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Wprowadzenie 

Wprowadzenie do kolejnych zajęć z psychoedukacji dla uczniów z klas II. 

 

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 i słuchają czytanego 

tekstu. 

 

2. Czytanie opowiadania 

Czytanie z podziałem na role opowiadania Szczurek Rysio i smak uważności / Agnieszka 

Pawłowska. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2015. 

 

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 
Czy jedzenie to nic więcej, tylko pochłanianie pokarmu? 

Jak należy rozumieć określenie „zajadanie smutków”? 

Uważne jedzenie zapobiega nieświadomemu zajadaniu smutków słodyczami. 

W jaki sposób zwracać uwagę na to, co jemy? 

Kiedy odczujemy przyjemność ze smakowania i rozkoszowania się każdym kęsem zdrowego 

jedzenia, a nie tzw. śmieciowego jedzenia – fast foodów, chipsów, słodyczy? (należy uruchomić 

wszystkie zmysły: smak, węch, dotyk, słuch). 

Kiedy odczujemy przyjemność z dzielenia się posiłkiem z innymi? 

 

4. Metoda historyjek obrazkowych (jedna z metod skutecznego uczenia się) 

 

Uczniowie otrzymują kartki z wyrazami (nazwy produktów z piramidy żywieniowej). Tworzą 

zdanie z nazwą produktu i zapisują je na otrzymanej kartce. Dzieci po kolei odczytują z kartek swoje 

zdania. Potem, także po kolei każdy powtarza usłyszane zdanie i dodaje własne. W ten sposób 

powstaje „wymyślana historyjka”. 

 

NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIOWA 

Poziom I 

 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

 

NAZWY PRODUKTÓW Z PIRAMIDY ŻYWIENIOWEJ 

Poziom II 

 marchewka, pietruszka, pomidor, kapusta, papryka, ogórek, cebula 

 jabłko, gruszka, arbuz, winogrono 

Poziom III 

 chleb żytni, bułka grahamka, makaron, kasza, kukurydza 



Poziom IV 

 ryba, jajko, ser 

Poziom V 

 orzechy 

 

Wnioski: 

Im bardziej dziwaczna opowieść tym łatwiej ją zapamiętamy. 

Ważne jest użycie ciekawych, żywych, zapadających w pamięć słów. 

Ważne jest kilkukrotne powtórzenie historii. 

 

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

 

5. Prezentacja multimedialna 

Instrukcja składania kół origami. 

Przykłady „modeli”. 

 

6. Wykonanie pracy plastycznej 

Uczniowie pracują indywidualnie. Każdy uczeń „modeluje” z kółek origami – według instrukcji 

składania – produkt żywieniowy ze swojej kartki, wykorzystywanej w zabawie edukacyjnej (Metoda 

historyjek obrazkowych). Wykonaną pracę uczeń przykleja na kwadracie. Następnie wszystkie prace 

uczniów zostają przyczepione do arkusza szarego papieru. Powstaje obraz Nowej Piramidy 

Zdrowego Żywienia. 

 

7. W trakcie realizacji tego zadania nauczyciele czuwają nad przebiegiem pracy uczniów – w razie 

potrzeby rozmawiają lub wyjaśniają dzieciom zadanie. 

 

8. Zabawa edukacyjna 

Na zakończenie wspólne oglądanie i omówienie Nowej Piramidy Zdrowego Żywienia stworzonej 

przez uczniów. 

Podsumowanie – w jaki sposób zwracać uwagę na to, co jemy? 

 

9. Zakończenie zajęć 

Utrwalenie Metody historyjek obrazkowych. Podziękowanie za wspólne zajęcia. Pożegnanie. 

 

 15.03.2017 

Klasa II G / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
  

 15.03.2017 

Klasa II B / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 

 
 

 



 
 

Anna Pyrzyk (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 

 

 
 

Anna Chudzińska zapoznaje uczniów z instrukcją składania kół origami 

 

 
 



 
 

 15.03.2017 

Klasa II B / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 

 

 
 

 
 

Uczniowie poznają Nową Piramidę Żywieniową 

 



 15.03.2017 

Klasa II A / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy 

 

 
 

 
 

Wychowawczyni klasy II A Mirosława Duszyńska 

 

 
 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk, Anna Pyrzyk 


