
PSYCHOEDUKACJA W TERENIE  

 

Szkoła Podstawowa w Cieninie Zabornym  

– zajęcia dla uczniów klasy II i III  

 

26 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Janickiego w Cieninie 

Zabornym odbyły się zajęcia w ramach warsztatów „Psychoedukacja w terenie”, które 

poprowadziły: Anna Chudzińska i  Hanka Kasperska-Stróżyk z CDN PBP w Koninie Filia w 

Słupcy. Zajęcia przeprowadzone zostały na zaproszenie nauczyciela bibliotekarza pani Urszuli 

Szymańskiej. Warsztaty odbyły się pod hasłem „Recepta na „wyśmiewaczy” Podczas spotkania 

uczniowie dowiedzieli się jakie skutki powoduje „wyśmiewanie”. Poznali przyczyny tego, że ktoś 

jest wyśmiewany czy przezywany, rozmawialiśmy jak skutecznie poradzić sobie z wyśmiewaczami 

oraz w jak pomóc wyśmiewanym osobom. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ  

 

1. 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 części ustawione są ławki szkolne. Dzieci siadają na dywanie 

i słuchają czytanego tekstu. 

 

 
 

Uczniowie klasy II i III 

 

2. Czytanie opowiadania  

„Nikt nie jest doskonały” Marcin Przewoźnik [w]: Gotowe scenariusze lekcji 

aktywizujących czyli jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię, Elżbieta 

Drygas. (Poznań, Wydawnictwo Publicat, 2014, s.). 

 

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania: 

 Co się wydarzyło się pierwszego dnia w szkole? 

 Jakie imiona mieli nowi koledzy? 

 Jak pani dyrektor nazwała: Roberta, Bazylego i Aśkę? 

 Kiedy mamy przyjaciela, to jak się do niego odnosimy? 

 Jak miał na imię chłopiec z klasy, który lubił żartować? 

 Czy jego żarty były śmieszne? 

 Jakie zdanie często powtarzał Konrad? 

 Zadania w turnieju klasowym? 

 Czego Konrad nie zauważył wyśmiewając się z nowych kolegów? 

 Co spowodowało, że koledzy przestali wyśmiewać się z nowych uczniów?  



 
 

Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania 

 

4. Zabawa „Papierowy człowiek” 

Na dużym szarym papierze jest narysowana postać. Uczniowie siadają wokół postaci. 

RUNDA I – po kolei, każdy uczeń mówi papierowej postaci przykre uwagi – przykłady 

wyśmiewania z opowiadania. Po każdej uwadze nauczyciel gniecie papier. Na końcu postać 

jest zwinięta w kulkę.  

RUNDA II – każdy uczeń mówi postaci przyjemne uwagi. Po każdej uwadze nauczyciel 

rozprostowuje papier – postać rozprostowuje się. 

Komentarz: Mimo, że ludzik jest rozprostowany, to nadal widać ślady po zagnieceniu. 

Ślady po zagnieceniu są długotrwałym śladem po doznawanych przykrościach. 

 

5. Czytanie opowiadania  

„Uciecha echa” [w]: Misiostwo świata / Grzegorz Janusz – „Najpiękniejsze opowieści” / 

[red. A. Belter i in.] (Poznań Wydawnictwo Publicat  2015, s. 189-193). 

 

6. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania. 

 Jakie zwierzęta mieszkały w lesie? 

 Jak zachowują się papugi?  

 Jak czuły się zwierzęta, które przedrzeźniała papuga? 

 Jak zachowywały się leśne zwierzęta, kiedy widziały papugę? 

 

7. Ćwiczenie relaksujące „Budzący się kot”. 

Czy widzieliście chociaż raz budzącego się kota? Jak przez chwilę patrzy na świat przez na 

wpół otwarte oczy, a potem lekko podnosi głowę, oblizuje się i na końcu powoli się 

przeciąga?  

Wyobraźcie sobie, że teraz wy jesteście takimi kocurami – pomału wybudzacie się ze snu – 

przyjemnie się wyciągacie, od głowy aż po najmniejszy palec u nogi – na koniec 

przetrzyjcie oczy, pogłaszczcie się po twarzy, szyi i karku... 

 

 

 

 

 

 

 



8. Zabawa w skojarzenia 

 

1.  PAPUGA KLARA OBOJĘTNOŚĆ 

2.  SŁOŃ ZŁOŚĆ 

3.  ŻYRAFA PŁACZ 

4.  ROPUCH I ROPUCHA WSTYD 

5.  BIEDRONKA PŁACZ 

6.  LEŚNE ZWIERZĘTA STRACH 

7.  ECHO W LESIE RADOŚĆ 

8.  LEKARZ MILCZENIE 

 

 

 
 

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

plastyczną z wykorzystaniem materiałów, które są suplementem do książki Iwony Chmielewskiej 

W kieszonce. Wspólne czytanie i oglądanie picturebooka W kieszonce. 

 

9. Wykonanie pracy plastycznej 

Uczniowie pracują indywidualnie. Otrzymują materiały do samodzielnego uzupełnienia, a 

punktem wyjścia jest dorysowanie w kieszonce…  

Uczniowie mogą według własnej koncepcji, rozwijając dziecięcą wyobraźnię dorysować 

ilustrację.  

Zadaniem uczniów jest zrobienie portretu bohaterów tak, żeby pokazane były ich emocje – 

wykorzystanie wiadomości z zabawy w skojarzenia.  

 

 
 

Uczniowie wykonują pracę plastyczną w Kieszonce…  

 



 
 

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

razie potrzeby rozmawiają lub wyjaśniają dzieciom zadanie. 

 

11. Zabawa edukacyjna  

Na zakończenie wspólne oglądanie książki stworzonej przez uczniów. Rozmowa o 

emocjach, które towarzyszą „wyśmiewaniu”.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wspólne oglądanie książki stworzonej przez uczniów 

 

12. Zakończenie zajęć  

Utrwalenie wiedzy z zabawy w skojarzenia. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach.  

 

 
 

Wspólne zdjęcie na zakończenie zajęć 

 

Oprac. Anna Chudzińska 

Fot.: Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk, Karolina Pokrop 

 


