
Uroczyste zakończenie zajęć z „Psychoedukacji w szkole 2016/2017” 

Cykl IV. „Każdy ma jakiś talent, każdy może osiągnąć sukces”.  

Aula im. Tadeusza Wiśniewskiego ZSE w Słupcy, 31.05.2017 

 

31 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Auli im. Tadeusza Wiśniewskiego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Słupcy odbyło się zakończenie cyklu zajęć z psychoedukacji dla uczniów ze 

szkół podstawowych w Słupcy i powiatu słupeckiego. W roku szkolnym 2016/2017 w zajęciach z 

psychoedukacji udział wzięli:  

· uczniowie z klasy II A i II B ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. KEN w Słupcy, 

· uczniowie z klasy II B i II G ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. A. Mickiewicza w Słupcy, 

· uczniowie z klasy II i III Szkoły Podstawowej im. K. Janickiego w Cieninie Zabornym,  

· uczniowie z klasy IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie.  

Na uroczyste podsumowanie zajęć zaproszeni zostali uczniowie wraz z wychowawcami klas 

oraz dyrektorzy szkół podstawowych, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, 

pedagodzy szkolni i inni goście. Spotkanie miało charakter lekcji otwartej.  
 

 
 

Zaproszeni goście i uczniowie.  

 

Organizacją, przygotowaniem i prowadzeniem zajęć zajmowały się – Hanka Kasperska-

Stróżyk, Anna Chudzińska (CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy) i Anna Pyrzyk 

(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy).  
 

 
 

Uczniowie SP w Młodojewie   

 



 
 

Prowadzące: Anna Pyrzyk, Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk  

 

Hanka Kasperska-Stróżyk powitała uczestników i przedstawiła program spotkania temat zajęć 

brzmiał: Każdy ma jakiś talent, każdy może osiągnąć sukces. Dla uczniów klas II ze szkół 

podstawowych w Słupcy było to czwarte spotkanie w tym roku szkolnym, natomiast dla uczniów ze 

szkół powiatu słupeckiego drugie.  

W programie zajęć przewidziano pokaz prezentacji, z której wszyscy dowiedzieli się o 

przedsięwzięciu, jakim były zajęcia z psychoedukacji, a uczniowie przypomnieli sobie jak 

przebiegały zajęcia. Aktywnie uczestniczyli przy omawianiu pokazu. Najpierw przywitali się ze 

wszystkimi za pomocą braw, kiedy rozpoznali swoją klasę na slajdzie. Potem, na głos, wspólnie, 

wymieniali bohaterów tekstów omawianych podczas zajęciach z psychoedukacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wysłuchaniu omówienia prezentacji, przyszedł czas na relaks i gimnastykę przy utworze 

The Asteroids Galaxy Tour – The Golden Age. Jak wszyscy wiemy, ćwiczenia fizyczne mają 

korzystny wpływ nie tylko na nasze ciało, ale także na bystrość naszych umysłów. 

 



 
 

Anna Pyrzyk (PP-P) zapowiada  zabawę „Każde zwierzę co ma pierze…” 

 

 
 

Czas na relaks dla uczniów i nauczycieli – gimnastyka połączona z zabawą  

 

 
 

 



Następnie uczniowie wysłuchali audiobooka Mimo wszystko… osiągnę sukces – autorstwa 

Joanny Sapa, w mistrzowskim wykonaniu Jerzego Kryszaka. Słuchając, dzieci oglądały 

przygotowaną prezentację ilustrującą opowiadanie. Po wysłuchaniu audiobooka Anna Pyrzyk, w 

krótkim podsumowaniu uświadomiła uczniom, że każdy ma jakiś talent, dla każdego jest jakieś 

miejsce, a pojawiające się niekiedy trudności powinny być potraktowane jako wyzwanie, któremu 

należy sprostać. Podkreśliła, że każdy może osiągnąć sukces. 

 

 
 

Prezentacja do audiobooka Mimo wszystko… osiągnę sukces – autorstwa Joanny Sapa 

 

 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk, Anna Pyrzyk (PP-P)  

 

Podczas słuchania kolejnego audiobooka Mimo wszystko… zostanę aktorem – Sylwii Serwach, 

uczniowie zostali zaproszeni do zabawy w odgrywanie ról. Wychowawczynie wybrały po jednym 

reprezentancie z klasy. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami zabawy. Ich zadanie polegało na 

odgrywaniu ról bohaterów opowiadania z wykorzystaniem masek. Dzięki maskom postaci 



występujące w audiobooku, były rozpoznawalne. Mały Wrona Odi miał wadę wymowy. Bardzo 

chciał zostać aktorem, w związku z tym rozpoczął ćwiczenia poprawnej wymowy u Sikorki. Odi 

dużo pracował, żeby nauczyć się pięknie mówić. Mały Wrona tak bardzo pragnął zostać aktorem, 

że pokonał przeszkody i osiągnął sukces, spełniło się jego marzenie. Po zakończeniu dramy uczniowie 

opowiedzieli o wrażeniach jakie towarzyszyły im w trakcie tej zabawy. 
 

 
 

Anna Chudzińska wyjaśnia zasady zabawy w odgrywanie ról. 

 

 
 

NARRATOR 

 

 
 

BOCIAN, SIKORKA, WRÓBEL, WRONA – ODI, SOWA 

 



 
 

Na koniec spotkania zaproszeni goście oraz uczniowie obejrzeli wystawę prac wykonanych 

podczas zajęć z psychoedukacji. Znalazły się na niej różne, oryginalne w swojej formie książki, 

wykonane podczas tegorocznych zajęć (np. lapbooki, duże książki, które powstały przy 

wykorzystaniu sztuki origami, czy album „W kieszonce …”). Przy wyjściu dzieci otrzymały 

pamiątkowe zakładki do książek z wydawnictwa Centrum Edukacji Dziecięcej. Podczas zajęć 

wykorzystywane były między innymi książki z tego wydawnictwa. 

 

 
 

Obsługa techniczna – uczniowie z ZSE w Słupcy 

 

Oprac.  Anna Chudzińska  

Fot.: Marek Krawczyk,  Piotr Stróżyk 


