
PSYCHOEDUKACJA W TERENIE  

 

Szkoła Podstawowa w Młodojewie – zajęcia dla uczniów klas IV, V, VI  

 

(Projekt edukacyjny – Otwartość na odmienność. 

Realizacja  w ramach warsztatów „Psychoedukacja w terenie”) 

 

20 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie odbyły się 

zajęcia w ramach warsztatów „Psychoedukacja w terenie”, które poprowadziły: Anna Chudzińska, 

Hankę Kasperska-Stróżyk (CDN PBP w Koninie Filia w Słupcy) i Anna Pyrzyk (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy). W organizacji zajęć wzięła udział Agnieszka Wójkowska 

nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Młodojewie.  

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ  

 

1. Wprowadzenie do zajęć 

Wprowadzenie do zajęć z psychoedukacji. Poinformowanie uczniów o proponowanej 

organizacji zajęć i zasadach postępowania na zajęciach.  

 

Część I. Klasa szkolna podzielona jest na dwie części, jedna część to wolna przestrzeń, gdzie można 

siedzieć na dywanie, w drugiej część ustawione są ławki szkolne. Uczniowie siadają na dywanie i 

słuchają czytanego tekstu. 

 

2. Czytanie opowiadania  

Czytanie opowiadania Szacunek czyli udko kurczaka Pawła Beręsewicza [w]: 12 ważnych  

opowieści : polscy autorzy o książkach dla dzieci (Poznań, Wydawnictwo „Publicat”, 2014). 

 

 
 

Nauczyciele czytają opowiadanie. Klasy IV, VI 

 

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 

Czy znacie ludzi różnych ras zamieszkujących na świecie? 

Każdy kraj ma swoje tradycje, zwyczaje. 

Na świecie panuje rozmaitości i odmienność zachowań. 

Nie należy oceniać drugiego człowieka tylko po tym co widzimy.  

Uczymy się szacunku do drugiej osoby – tolerancji.   

 

 

 



4. Film: Aslan i jego uczniowie, reż. Rafał Skalski, 2010 (zrealizowany w ramach Serii 

filmowej Narracje migrantów Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej). 

 

 
 

5. Zabawa w skojarzenia (jedna z metod skutecznego uczenia się) 

 

 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk i uczniowie z klasy V 

 

 

1.  SZAMID Bohater opowiadania Pawła Beręsewicza 

Szacunek czyli udko kurczaka. 

2.  CZECZENIEC Czeczen albo Czeczeniec (z narodu 

kaukaskiego)  to mieszkaniec Czeczenii 

państwa wchodzącego w skład Federacji 

Rosyjskiej. 

3.  KAUKAZ Kaukaz – region na pograniczu Europy i Azji 

pomiędzy Morzem Czarnym, a Kaspijskim 

wokół gór Kaukaz. Od północy graniczy z 

europejską częścią Rosji, od południa, z 

Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią. 

4.  MUZUŁMANIN Wyznawca islamu. 

5.  ALLACH Imię Boga w islamie. 



6.  MAHOMET Prorok Mahomet był twórcą nowej religii  

islamu, nowego państwa zjednoczonej Arabii i 

nowego języka literackiego (VII w.). 

7.  RAMADAN Dziewiąty miesiąc w kalendarzu 

muzułmańskim to Ramadan (termin czerwiec – 

sierpień). 30-dniowy okres, w którym 

muzułmanie muszą pościć. 

Każdy muzułmanin nie może w tym czasie nic 

jeść, ani pić od wschodu do zachodu słońca. 

8.  UCHODŹCA Osoba, która przebywa poza krajem swego 

pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę 

przed prześladowaniem w tym kraju ze 

względu na rasę, religię, narodowość, poglądy 

polityczne lub przynależność do określonej 

grupy społecznej. 

9.  ASLAN DEKAEV Uchodźca mieszkający w Polsce. 

10.  ASYSTENT 

MIĘDZYKULTUROWY 

Pomoc w tłumaczeniu (np. z języka 

czeczeńskiego i języka polskiego) oraz 

wyjaśnianiu różnic kulturowych. 

11.  CONIEW Wieś, miejscowość jedyna o tej nazwie w 

Polsce, położona w powiecie piaseczyńskim 

(woj. mazowieckie). Jest tam szkoła 

międzykulturowa, uczą się w niej uchodźcy z 

Czeczenii zamieszkujący w Ośrodku dla 

Uchodźców w Lininie oraz pobliskich wsiach. 

12.  TOLERANCJA Postawa społeczna i osobista odznaczająca się 

poszanowaniem poglądów, zachowań i cech 

innych ludzi, a także ich samych. 

 

Część II. Uczniowie siadają w ławkach szkolnych w drugiej część klasy. Będą wykonywać prace 

plastyczną. 

 

6. Prezentacja multimedialna 

Instrukcja składania kół origami. 

Przykłady „modeli”. 

 

7. Wykonanie pracy plastycznej 

Uczniowie pracują w grupach (tworzymy osiem grup). Każda grupa losuje temat swojej 

pracy plastycznej. Wykonane przez uczniów prace mają tworzyć ilustracje do wysłuchanego 

wcześniej opowiadania. Będą podstawą do własnej adaptacji opowieści Szacunek czyli udko 

kurczaka, przedstawionej w teatrze kamishibai.  

Każdy uczeń „modeluje” z kółek origami – według instrukcji składania – obiekty potrzebne 

do przedstawienia historii. 

 

 



 
 

Anna Chudzińska i uczniowie 

 

 
 

Anna Pyrzyk i uczniowie 

 

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

razie potrzeby rozmawiają lub wyjaśniają dzieciom zadanie. 

 

8. Zabawa edukacyjna  

Seans kamishibai – oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji.  

Uczniowie siadają na dywanie oglądają teatrzyk obrazkowy z wykonanych przez siebie 

ilustracji. Zainteresowanie uczniów i ich wrażliwość zostaje spotęgowana tym, że 

samodzielnie wykonały ilustracje do teatrzyku. Tworząc własną adaptację wysłuchanego 

wcześniej opowiadania.  

 

9. Zakończenie zajęć. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach, pożegnanie. 

 

 

 



Seans kamishibai klasa IV, VI 

 

 
 

 
 

Uczniowie klasy IV, VI prezentują swoje prace wykonane w grupach 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Oprac.  Hanka Kasperska-Stróżyk  

Fot.: Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 


