
Zajęcia dla uczniów klas I-II i klas II-III w Szkole Podstawowej w Młodojewie 

czyli 

PSYCHOEDUKACJA W TERENIE 

 

1 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie odbyły się 

kolejne zajęcia „Psychoedukacja w terenie”. Pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy we współpracy z psychologiem z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy podjęli nową inicjatywę związaną z popularyzowaniem  

edukacji psychologicznej w szkołach podstawowych powiatu słupeckiego. W organizacji zajęć 

wzięła udział Agnieszka Wójkowska nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej w 

Młodojewie, która też uczestniczyła w zajęciach jako obserwator. 

Zajęcia dla dwóch grup uczniów przeprowadziły: Anna Chudzińska, Hankę Kasperska-Stróżyk 

i psycholog Maria Jaśniewska-Krawczyk.  

Z uczniami z klas I-II – omówiono temat „Jak pies z kotem…”. Wykorzystano teksty: „Koza z 

dzwonkiem” ze zbioru „Bajarka opowiada. Zbiór baśni z całego świata” opracowanej przez  Marię 

Niklewiczową, „Lenka i magiczne drzewo” Ireny Landau. 

Z uczniami z klas II-III – omówiono temat: „Mocne strony”. Budowanie pozytywnej 

samooceny, Rozpoznanie swoich mocnych stron. Wykorzystano  tekst: „Marzenia zajączka 

szaraczka” Grażyny Nowak.  

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ Z UCZNIAMI Z KLAS I-II 

  

1. Zajęcia wstępne 

Wprowadzenie. Informacja o zacięciach „Psychoedukacja w terenie” dla uczniów klas I-II 

nauczania wczesnoszkolnego (zajęcia w Szkole Podstawowej w Młodojewie). Zapoznanie 

uczniów  z proponowaną organizacją zajęć i zasadami 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 

Nauczyciel czyta opowiadanie „Koza z dzwonkiem” z książki „Bajarka opowiada. Zbiór 

baśni z całego świata” opracowanej przez  Marię Niklewiczową (Warszawa, Zysk i S-ka, 

2012, s. 73-75). 

 

4. Rozmowa na temat  tekstu 

Jacy bohaterowie występowali w opowiadaniu „Koza z dzwonkiem”?  

Dlaczego koza złościła się? 

Czy koza miała powody do złości? 

Jakie sposoby na odmowę zrobienia komuś na złość proponowała koza? 

Kto rozwiązał problem kozy i w jaki sposób? 

 

5. Zabawa relaksująca  

Psycholog proponuje zabawę w powtarzanie różnych min. Uczniowie rozpoznają miny i 

nazywają uczucia jakie odpowiadają pokazywanej przez psychologa  minie. 

 

6. Czytanie opowiadania 

Nauczyciel czyta opowiadanie „Lenka i magiczne drzewo” Ireny Landau (Poznań, Centrum 

Edukacji Dziecięcej, 2015, s. 26). 

 



7. Rozmowa na temat  tekstu  

Odkrycie symboliki drzewa. 

Cechy dobrego przyjaciela. 

Jak podtrzymać przyjaźń? 

Może ktoś ma przyjaciela i opowie o tym jak się zaprzyjaźnił? 

Jak sobie radzić w sytuacji konfliktu? 

 

8. Część II 

Dzieci siadają w ławkach szkolnych w drugiej części klasy. Rozpoczynają się zajęcia 

aktywizujące. 

 

9. Zajęcia aktywizujące 

Nauczyciel przedstawia zasady wykonania pracy. Uczniowie będą pracować indywidualnie. 

Każdy otrzyma kartkę z bloku technicznego A4. Rysunki będą wykonywane na poziomej 

orientacji kartki. Nauczyciel prosi uczniów, żeby pomyśleli, jakie słowo związane z 

wysłuchanym opowiadaniem ich zdaniem jest ważne. Każde wymienione przez uczniów 

słowo zapisuje na tablicy. Zadaniem dzieci jest wykonanie ilustracji związanej z wybranym 

słowem. Ponadto, uczniowie w ramach zadania wymyślają i zapisują na kartce zdanie, w 

którym użyją  wybrane przez siebie słowo. W ten sposób uczniowie tworzą  „drzewo 

opowieści”. 

 

10. Nauczyciele, psycholog obserwują jak uczestnicy zajęć radzą sobie z układaniem zdania – w 

razie potrzeby interweniują. 

 

11. Zabawa edukacyjna  „drzewo opowieści”   

Na zakończenie nauczyciel zbiera prace i razem z dziećmi skleja je tak, żeby powstała długa 

książka. Zabawa grupowa. Kilkoro dzieci rozwija „długą książkę”, która powstała z 

rysunków sklejonych taśmą. Na każdym rysunku dzieci napisały zdanie z wybranym 

słowem. Nauczyciel głośno odczytuje zdania w ten sposób powstaje „drzewo opowieści” 

(nawiązanie do czytanej lektury „Lenka i magiczne drzewo”). 

Uczniowie wspólnie oglądają stworzoną „długą książkę”, mogą komentować wykonane 

prace. Nauczyciel czyta zdania zapisane przez uczniów w długiej książce, opowieść 

stworzoną przez uczniów. 

 

12. Zakończenie zajęć  

Podsumowanie. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie. 

 

 
 

Nauczyciele czytają opowiadanie 



 
 

 
 

 
 

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Młodojewie, Maria Jaśniewska-Krawczyk 



 
 

 
 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ Z UCZNIAMI Z KLAS II-III 

 

1. Zajęcia wstępne 

Wprowadzenie. Informacja o zacięciach „Psychoedukacja w terenie” dla uczniów klas II- III 

nauczania wczesnoszkolnego (zajęcia w Szkole Podstawowej w Młodojewie). Zapoznanie 

uczniów  z proponowaną organizacją zajęć i zasadami 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 część ustawione są ławki szkolne. Dzieci siadają na dywanie 

i słuchają czytanego tekstu. 

 

3. Czytanie opowiadania 

Nauczyciel czyta opowiadanie „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, w 

a 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 część klasy. Będą wykonywać prace 

plastyczne. 

 

8. Zajęcia aktywizujące  

Uczniowie wykonują prace plastyczne. Zadaniem dzieci jest wymienienie – napisanie i 

zilustrowanie jednej swojej mocnej strony (każdy ma coś, co może nazwać swoją mocną 

stroną – zabawa edukacyjna). Uczniowie pracują indywidualnie. W ten sposób powstają 

ilustracje do stworzenia  „kostek opowieści”. Nauczyciel i uczniowie przyklejają rysunki do 

sześciu ścian pudełek. 

Oprócz tego, w dowolnym miejscu na kartce dzieci mają napisać coś miłego o sobie… 

(samoocena). 

 

9. Nauczyciele, psycholog obserwują jak uczestnicy zajęć radzą sobie z wykonaniem pracy – 

w razie potrzeby interweniują. 

 

10. Zabawa edukacyjna  

Na zakończenie za pomocą stworzonych „kostek opowieści” uczniowie wspólnie oglądają 

ilustracje swoich „mocnych stron”,  opowiadają o nich, oglądają „kostki opowieści”. 

Zabawa grupowa.  

 

11. Zakończenie zajęć  

Na zakończenie za pomocą stworzonej „kostki opowieści” uczniowie przedstawiają 

opowieść, oglądają „kostkę opowieści”. Zabawa grupowa. 
 

 



 
 

 
 

Ćwiczenia relaksujące 

 

 
 

Zabawa psychologiczna Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk i uczniowie  

 

 

 



 
 

 
 

Maria Jaśniewska-Krawczyk i uczniowie                            „Kostki opowieści” nasze mocne strony 

 

  
 

Portret zbiorowy 

 



BIBLIOTEKA SZKOLNA W MŁODOJEWIE 

 

Biblioteka szkolna łączy wiele funkcji służy jako klasa lekcyjna, także jako stołówka 

 

 
 

 
 

Oprac.  Hanka Kasperska-Stróżyk  

Fot.: Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 


