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FORMATKA SCENARIUSZA LEKCJI (ZAJĘĆ)  
Z WYKORZYSTANIEM TEKSTU PSYCHOEDUKACYJNEGO 
 
 

Scenariusz lekcji (zajęć) z psychoedukacji 

Imię i nazwisko autora scenariusza: LIDIA GOŚKA 

Informacje dodatkowe: 
Szkoła (nazwa, adres) 
 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
Osiecza Pierwsza 3 
62-585 Osiecza Pierwsza 

1. Temat 
 

Sztuka przegrywania 
 
 

2. Tytuł / autor 
opowiadania 
psychoedukacyjnego  

Papuga Żaklina, czyli nawet jak przegrasz kilka bitew możesz wygrać 
wojnę // w: Bajki pomagajki. Na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro / 
Barbara Stańczuk. – Kalisz: Martel, 2016. 

3. Uczestnicy 
 

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 
 
 

4. Czas trwania 
 

90 minut 
 
 

5. Problemy i potrzeby 
 

 Uczniowie (zwłaszcza w młodszych klasach) nie potrafią 
przegrywać w różnego rodzaju grach zespołowych oraz innych 
rozgrywkach, gdzie ktoś wygrywa i ktoś musi przegrać. 
Przegrywanie powoduje u dzieci płacz, frustrację, a nawet strach 
przed samą grą. Opanowanie „sztuki” przegrywania jest dla 
uczniów bardzo trudne. 

6. Cele 
 

Cel główny: 
 opanowanie „sztuki” przegrywania. 

Cele: 
 oswojenie uczniów z przegraną, 
 uodpornienie na niepowodzenia, porażki, 
 nauka zgodnej gry, zachowując zasady „fair play”, 
 uświadomienie uczniom tego, że liczy się gra sama w sobie, 

niezależnie od efektu końcowego (wygrana/przegrana). 

7. Metody  
 

 pogadanka, 
 ćwiczenie praktyczne,  
 gra zespołowa, 
 zabawa dydaktyczna, 
 rysunek. 

8. Forma pracy 
 

 praca zbiorowa, 
 praca grupowa zróżnicowana, 
 praca indywidualna jednolita. 

9. Środki dydaktyczne 
 

 Papuga Żaklina, czyli nawet jak przegrasz kilka bitew możesz 
wygrać wojnę / Barbara Stańczuk  

 gry planszowe (Chińczyk, Memory, Scrable, Loteryjka 
Matematyczna, Karty „Piotruś”), 
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 piłki, 
 blok rysunkowy,  
 kredki, 
 kolorowe karteczki (5 kolorów), 
 plakat „Walizka i kosz”. 

10. Przebieg lekcji (zajęć) Przebieg zajęć: 
1. Wyjaśnienie przez nauczyciela celu zajęć psychoedukacyjnych.  

Przybliżenie zasad zachowania (nie wyśmiewamy odpowiedzi 
innych, gdy jedna osoba mówi wszyscy słuchają, indywidualne 
odpowiedzi są dobrowolne, wskazany jest aktywny udział w 
zajęciach). 
 

2. Opowiadanie B. Stańczuk „Papuga Żaklina, czyli....”  
Przeczytanie przez nauczyciela opowiadania Barbary Stańczuk 
„Papuga Żaklina, czyli nawet jak przegrasz kilka bitew możesz 
wygrać wojnę”. 
 

3. Omówienie treści opowiadania: 

 Jaki problem miała papuga Żaklina? 

 Czy Wy lubicie przegrywać? 

 Przegraliście ostatnio? Jak się wtedy czuliście? 

 Jak czujecie się kiedy wygracie? 

 Jak reagowała papuga Żaklina, gdy przegrała? 

 Czy Waszym zdaniem papuga reagowała właściwie? 

 Dlaczego? 

 Czy wygrana w grze jest ważna? 
 

4. Gry zespołowe – stacje. 
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy wykorzystując do tego 
kolorowe karteczki. Przygotowuje stacje. Przy każdej stacji 
znajduje się inna gra (I stacja: Chińczyk, II stacja: Memory, IIII 
stacja: Scrable, IV stacja: Loteryjka Matematyczna, V stacja: Karty 
„Piotruś). Uczniowie zasiadają do wskazanych stacji i grają między 
sobą w różne gry. Na dźwięk dzwoneczka uczniowie zmieniają 
miejsce i przechodzą do innych stacji. W pewnym momencie 
następuje inny podział na grupy. Uczniowie grają, zmieniają stacje 
i skład grup uświadamiają sobie, że raz przegrywany, raz 
wygrywamy.  
 

5. Wyścigi rzędów. 
Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy. Uczniowie grając w wyścigi 
rzędów  wykonują następujące ćwiczenia (turlanie, kozłowanie, 
podrzucanie piłki, czworakowanie, bieg z wysokim podnoszeniem 
kolan, podskoki na jednej nodze). Następuje wymieszanie drużyn i 
wykonywanie tych samych ćwiczeń. 
 

6. Refleksja. Przesłanie zajęć. 
Omówienie z uczniami przesłania zajęć. Zapytanie o ich odczucia 
po zakończeniu gry. Uświadomienie uczniom, że zarówno w grach, 
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jak i w codziennych życiu raz przegrywamy, raz wygrywamy i nie 
jest to do końca zależne od nas, ale od samej gry, od tego, z kim 
gramy, od kondycji w jakiej jesteśmy danego dnia.  
 

7. Wykonywanie rysunku, omówienie odczuć i emocji związanych z 
tematem zajęć. 
Uczniowie wykonują rysunek kredkami. Dzielą kartkę papieru na 
dwie części. Mają za zadanie wybranie sobie jednej gry/sytuacji w 
życiu i graficzne przedstawienie jej (w jednej części rysunku, kiedy 
przegrywają, w drugiej części kiedy wygrywają). Omówienie prac 
(z uwzględnienie odczuć i emocji, jakie wywołują u uczniów 
zilustrowane przez nich sytuacje). 

11. Ewaluacja 
 

Nauczyciel pyta uczniów: 

 Czego nauczyliście się na dzisiejszych zajęciach? 

 Co było dla Was najważniejsze na zajęciach? 

 Jakie było ogólne przesłanie zajęć? 
„Walizka czy kosz na śmieci”: 

 Nauczyciel przynosi plakat, na którym narysowane są walizka i 
kosz na śmieci. Uczniowie przy pomocy kolorowych karteczek 
mają za zadanie zadecydować, czy zajęcia podobały im się czy też 
nie. Podchodzą do plakatu i umieszczają na tablicy kolorowe 
karteczki. 

12. Uwagi 
 

 
 
 

 


