
Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej 

Cykl III. Mocne strony 

 

Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez 

pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy i 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy. Zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze 

Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk oraz psycholog Maria Jaśniewska-Krawczyk.  

Tematyka zajęć z psychoedukacji nawiązuje do wyznaczonych kierunków polityki oświatowej 

państwa, w tym roku szkolnym w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 

szkole oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na zajęciach wykorzystujemy 

książki biblioterapeutyczne, czytamy teksty odpowiadające problemom, o których chcemy z 

dziećmi rozmawiać. Zaplanowano cztery cykle tematyczne, spotkania będą odbywały się raz na 

kwartał.  

Trzeci cykl zajęć w roku szkolnym 2015/2016 dotyczył problematyki związanej z mocnymi 

stronami, budowaniem pozytywnej samooceny, rozpoznawaniem swoich mocnych stron przez 

uczniów. Na zajęciach wykorzystane zostało opowiadanie „Marzenia zajączka szaraczka” Grażyny 

Nowak.  

 

 
 

Scenariusz zajęć 
 

Temat: Mocne strony 

Tekst: „Marzenia zajączka szaraczka” Grażyny Nowak 

Uczestnicy: uczniowie klasy III szkoły podstawowej 

 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

 

Problemy i potrzeby:  

 mocne strony 

 budowanie pozytywnej samooceny 

 rozpoznanie swoich mocnych stron 

 

Cele ogólne:  

 mobilizowanie uczniów do budowania pozytywnego obrazu siebie 

 rozpoznanie przez uczniów swoich mocnych stron 

 

Cele szczegółowe – uczeń:  

 odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu 

 



Metody:  

 słowne: rozmowa, objaśnienia, praca z tekstem 

 aktywizujące: tworzenie książki „mocnych stron” 

 oglądowe: pokaz i obserwacja  

 czynne: ćwiczeń utrwalających, działań plastycznych 

 

Forma pracy:  

 indywidualna  

 zbiorowa 

 

Środki dydaktyczne:  

 egzemplarz książki „Niezwykłe bajki. Wyjątkowi są tuż obok” 

 materiały plastyczne (kartki papieru A4, kredki, pastele, flamastry) 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ  

 

1. Wprowadzenie do zajęć 

Wprowadzenie do kolejnych zajęć z psychoedukacji dla klas III w roku szkolnym 2015/2016. 

Przypomnienie uczniom proponowanej organizacji zajęć i zasad postępowania na zajęciach.  

 

2. 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. 

 

3. Czytanie opowiadania  

Czytanie opowiadania z podziałem na role „Marzenia zajączka szaraczka” Grażyny Nowak [w]: 

Niezwykłe bajki. Wyjątkowi są tuż obok (Kalisz, Wydaw. Martel, 2015, s. 7-11). 

 

4. Zabawa relaksująca 

Psycholog proponuje, wykonanie kilku ćwiczeń: unoszenie rąk, krążenie ramionami do przodu, 

potem do tyłu, siad z ugiętymi kolanami i unoszenie bioder, tupanie w miejscu… 

 

5. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania : 
Zwrócenie uwagi na nowe słowa i ich rozumienie: park krajobrazowy, pantomima, nietęga mina, 

rozterki… 

Czego dowiedzieliśmy się o zajączku szaraczku? 

Kim chciał zostać?  

Kto miał podobne doświadczenia? 

Kto wspierał zajączka w chęci realizacji  jego marzenia o byciu aktorem? 

Kto powiedział szarakowi o przesłuchaniach do pantomimy? 

Czy warto wytrwać w swoich marzeniach? 

Jakie były mocne strony zajączka szaraczka? 

 

6. Zabawa aktywizująca 

Nauczyciel proponuje, żeby uczniowie wybrali kartkę w kolorze, który kojarzy im się z 

samopoczuciem tego dnia, czy kartkę w ich ulubionym kolorze. Następnie uczniowie opowiadają, 

dlaczego wybrali kartkę w takim kolorze.  

Wybrałem kartkę w kolorze szarym, bo… 

Komentarz: Każdy z nas jest inny, co innego lubi, ma inny charakter, w czymś jest dobry, a w czymś 

innym słabszy. Ale w związku z tym, że tak jest możemy się wzajemnie uzupełniać, uczyć się od 

innych. Czasami podoba się nam, że jesteśmy inni. Czasami powoduje to konflikty. 

Pamiętajmy: mamy prawo do odrębności i indywidualności. 

 

7. Część II 

Dzieci siadają w ławkach szkolnych w drugiej części klasy. Będą wykonywać prace plastyczne. 

 



8. Zajęcia aktywizujące  

Uczniowie wykonują indywidualnie prace plastyczne. Składają kartkę papieru A4 na pół tak, żeby 

tworzyła książkę. Zadaniem uczniów jest wymienienie – napisanie dwóch swoich mocnych stron 

każdy ma coś, co może nazwać swoją mocną stroną . Na odwrocie dzieci mają napisać coś miłego o 

sobie… (samoocena). 

 

9. W trakcie realizacji tego zadania ważne jest aby nauczyciele czuwali nad przebiegiem wykonywania 

– w razie potrzeby rozmawiają lub podpowiadają dzieciom 

 

10. Zabawa edukacyjna  
Na zakończenie nauczyciel zbiera prace. Potem wspólnie oglądają książki stworzone przez uczniów, 

rozmawiają o różnych ich „mocnych stronach”. Głośno odczytują treści z książeczek. Uczniowie 

wspólnie oglądają stworzone obrazy swoich „mocnych stron” (zabawa grupowa). 

 

11. Zakończenie zajęć  

Podsumowanie. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie. 

 

Zajęcia z psychoedukacji dla uczniów klas III odbyły się w szkołach podstawowych w Słupcy. 

 

16.03.2016 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Wzięły w nich udział: 

 klasa III A  

 klasa III C 

13.04.2016 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza. Wzięła w nich udział: 

 klasa III A  

19.05.2016 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza. Wzięła w nich udział: 

 klasa III B  

  

 

 16.03.2016  

Klasa III A / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

 

 

 



 
 

 
 

 16.03.2016  

Klasa III C / Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

 

 

        

 

 

 



 
 

 
 

 13.04.2016 

Klasa III A / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza 

 

 
 

 



 
 

 19.05.2016  

Klasa III B / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 


